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Rząd likwiduje kar
żyda

Energiczna walka ze szkodnikami

gospodarczego
l

Orzeczeniem ministra prze- tując;ej mi~dzynarodowy kar-1 ra regulowała zbyt ceny i wa- galicyjEkie tow .. naftowe sp. ka artykułów elektrotechni.cz.
akc., c) „Karpaty'· - sprzedaż nych inż. St. Ciszewski, sp. z
runki sprzedaży gipsu. ·
8) umowa dwóch fabryk produktów naftowych, za.war- o. o. Bydgoszcz, 3) s. a. prze5 i 6) dwie wnowy tr~ech
rozwiązano na zasadzie art. 4
i 5 us•tawy o kartelach jako go f~ryk cegl~ w okręgu kielec; wapna w okręgu stanisławow ta we Włocławku dn. 28 stycz myslu elektrycznego „Czecho·
spodarczo szkodliwe i zagra- kim, re.guluiące zbyt ceny 1 skim, zawaria w Stanisławo- nia 1935 r. na czas nieograni- wiec" w Czechowicach, zawar
żające dobru publicznemu na· warunki spr~edaży c~gieł przy wie, ki.óra regulowała produk czony, która regulowałą zbyt, ta w Warszawie. Umowa 'ta re
ceny i warunki sprzedaży naf gu!owała zbyt, ceny i warunki
"!ępujące u.mowy kartelowe: po1:11ocy wspolnego hmra sprze cję i zbyt wapna.
Eprzedaży artykułów instnla9) umowa. trzech miej.sco- ty.
.
1) umowa trzech fabryk pro da!Y·
10} umowa k arte1owa trzech cyjnyc h elektrotechnicznych
') umo,va tr zec.h f a b ry k ~tp wych o<ld z1a ł'ow we Włocława
• J
ducenitów siatek żaro,.,.vch,
to: a) sp. akc. „Żar", zakłady su w okręgu sta!11sławo,~·sk1m; ku firm: a) „Standard-Nobel w firm, a to: 1) Bracia Borkow- na obszarze Państwa Polskieprzemyslowe w Nowym To- zawarta w Staruslawow1e, kto Polsce" sp. akc., h) „Galic1'a" scy s. a„ Warszawa, 2) fabry- iro.
......_ _ _
_____m:1_ _ _ _ _ _ _ _1111ia!zmlll!lll_.,_
~
gazowych „Pol
bryki żarówek
~
fa- -------11m---------~---(woj. poznańskie),
myślu
mysłu i handlu z dn. 3 b. m. tel s.iatek z~D:>wych.
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twórni siatek gazowo - żaro·
arwy~ „Siat", sp. z o. o. w
szaw1e.
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·oRK• 0 pmiaamery
Erntek
pronucentow
l. J
,
o. Gazo-I NO\vv
z o. zarowych
w postaci spółki
kanska zotsała ~larm~wana
"
lux" w Warszawie.
3) umowa producentów sia· nowym ~ypadk!-em !Q.dnaptek żarowych ze spółką z o. o. persi~a. ~ naJruchhwsz)'m
„Gazolux" organizująca jej punkcie mi.ast~ na Park Avefunkcje jako wspólne"o biu- nue w d~ielmcy arystokra0
tyczn~j porwano w południe
.
ra sprz~daży.
4) umowa międzynarodowa 6·leh1~ego synka znanego w
spółki akcyJnej „Żar" z „The no:""OJOI'skich koł~ch towarzy
British Gas Mantle Associa· skich barona Piotra des Ition" w Londynie reprezen·· herts. Synek barona był na
'
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Jagoda aresztowanr
za przekroczenia na służbie

MOSKWA. W dniu wczorar
t>Zym na mocy postanowienia
C. I. K. Z. S. R. R. były szef
G. P. U„ a ostatnio ludowy
komisarz łączności Jagoda, zo
stał zwolniony z zajmowaneg0
stanowiska za przekroczenia

-· Huragan
6

natury służbowej. Sprawa jeąo została przekazana wła·
dzom -sądowo - śledczym.
Według obiegających w Mo
~kwie poglosek, Jag()d.a został
już

stradł

pasażerów zg:nęło

samolot
na miejscu

§1N e90
Rozszerzane. ~d
pewnego czasu pogłoski,, ze
ślub ks. Windsor z p~ Sunpson ma się odbyć w Norm.andi.i znajdują potwierdzelllie.
Okolicznością, która wpłynęła na wybór miejsca ślubu
jest chęć umożliwienia przyhycia na uroczystość angielski.ej królowej matce, która
do Austrii z po,.vodu odległoG·ci
przybyćby nie mogła oraz
fakt. że ksie.ciu. l'lin.dsor oo-

PARYŻ.

.

Miło 1

.

.

przyjemnie

łałt. .dcs~atec~e szyh~o i. e·
ne:g1c~m!, Jeden z w1~lltj.ch
dz1e?-tmkow • amerykansk1~h

,,Chicago Tnhu.ne" zapow1edział, iż nie oglądając się na
oficjalne śledztwo, przy porno
cy. swego . aparatu reportersk1ego na własnP rękę roz•
pccznie poszukiwania.
:,Chicago
Wydawnictwo
Tribune" wjerzy, iż śledztwo,
prowndz!:me przez p~watne.
mstytucJe, da znaczme szybsze wyniki niż oficjalne poszu
kiwania, kt.5rymi kierują skorumpowsne organy .policyjne.
.

Rekordowa afera przemvlnicza
26 osób osadzono

iuż

w areszc~~

M. in. przemytnicy przewieCentralne władze straży granicznej objęły nadzór nad re- ź] i przez zieloną granicę za kilkordową aferą przemytniczą kaset tysięcy złotych zegarujawnioną w ostatnich dniach ków precyzyjnych.
na pograniczu polsko-niemieckim.
Afera ta polegała jak wiadomo na przemycaniu z Niemiec samochodów i różnych
wartościowych przedmiotów,
AVILLA. - Agencja Havaoblożonych wysokimi stawka- sa don-0si: W dniu wczorajszym przeprowadziły wojskn
mi celnymi.
powstańcze operacje na odcin

Afera ta zatacza coraz szer·
sze kręgi, tak, że dotąd orndzono już w więzieniu do dyspozycji władz prokuratorskich
26 osób.

z hiszpańskiego frontu. walki

.r "· l·owa bedz11Se na s"lub·1e

=

1

-

aresztowany.

6-ciu pasażerów zginęło na
BUENOS AIRES. - Donoszą z Boliwii, że w miejEcowo-1 miejscu, 2 w stanie bardzo
ści Cuybaja, leżącej w odle- ciężkim przewieziono do szpigłości 50 klm. od La Paz, spadł tala. Samolot uległ doszczętne
ze znacznej wysokości samolot mu rozbiciu,
Przyczyną kataEtrofy była
, pasażerski „Sajama", na pokładzie którego znajdowało się wedłąg przypuszczeń szalejąca huraganowa burza.
8 pasażerów.

\

· małe·
• .synku Lmdhergha
me
I-1 go
Massona, policja nie dzia-

' · baron des
· gu-J Jednoćzesme
spacerze w towarzystwie
J>erts otrzl'Illał list anonim.owernantki.
Gdy w pewnym ~?men<:ie wy z, ~daniem okup!!, w wyguwerna1_ltka od~ocil:a się, sok?Sci ~0,000 ?~larow•. Banaby w '!hczn~ kiosku ze' sło· d~c1 grozą zab~c1em .dziecka,
dyczamI kupie chłopcu czeko· o ile baron zawiadomi władze
lady, nagle zatrzymała się tuż policyjne.
Pod naciskiem wzburzonej
przy krawędzi chodnika czarna limuzyna, z której wysko- opin~i publicznej sformowal!;o
czył elegancko uhrant męż· specJalną brygadę, t. zw. G·
czyzna, chwycił dzieCKo, od· Manów, t. j. członków wyd7ia
tręcił wychowawczynię, po łu śledczego policji ogólnoczym auto natychmiast ru- państwowej, która niezwłocznie przystąpiła do f:ro:J!ienia
.
.
szyło..
Zamin opiekunka dziecka o- bandy porywaczy dzieci.
Ponieważ w ostatnich głośchłonęła z przerażenia, samochód zniknnł na zakręcie uli- nych w Ameryce wypadkach
porwanit. dzieci, jak poo-wa•
cy.

MADRYT. - Według komu
nikatu urzędowego sztabu armii północnej, na odcinku Lequeto nieprzyjaciel rozpoczął

o~ień

na
artyleryjski,
silny skutecznie
poto- który
madryckiego,
frontu
ku
9dpowiadał~
ód Cogolud<,,
na prawo
żonym
miejscowości zajętej podczas baterie rządowe.
Na froncie Alava na odcinostatniej ofensywy nad Gunda
#li: „
kach Orchandiano i Aramayo
, lajara.
sqna Z P• .:.•nlp§Oft
dał d? dysp.ozycji swój zame~ Angiels.ka kró~·:>wa ma~al Powstańcy ~vyparli wojsko na zaznaczył się dalszy napór
w Samt-Saens w Normandn przybędzie sitat;k1em kursu_Ją· rz~d<;>we z za.JmO:''anych_ od_ 6 wojsk nieprzyjacielskich. Kilcym między )l'ev Haven a D1ep m1es1ęcy pozycyJ,_ znaJ<lUJ!\- ka podjętych przez nieprzyja
ks. Westminsteru.
Wczorajsza prasa poranna pe. Wśród osób biorących u- cych się na wy~o~1ch, pokry- ciela ataków zostało odparfran<!uska donosi, że propo- dział w ceremonii ślubne.i tych jeszcze śmegien~ g6~ach, tych.
Lotnictwo powstańcze wyka
zycja ks. Westminsteru zosta- znajdować się będzie prócz zajmując trzy wsie i docierala przyjęta i że k~. Windsor ks. Westminsteru ciotka p. jąc do skalnego masywu Va- zywało mniejEzą aktywność.
,Na odcinku Oviedo ubiedadou.
spotka się około 10 kwietnia SiIIlJPson.
W chwili obecnej trudno o- glej nocy baterie rząd_owe bon:
Oczekiwane _jest również
z p. Simpson w Paryżu, skąd
przybycie z Nowego Jorku pp. cenić wartość tej operacji, któ har~o,~ały p_rzez dł_u~s~y cza~
udadzą się do Saint-Saens.
ślub cywilny odbędzie się w llogers, którzy udzielili gościn lra w przyszłośc;i może decydu zna1du1ąc:e s1.ę w m1es~1e p07\
merostwie tego miasta, a ko- ności przyszłej księżnie ,:Wind jąco„wpłynąć ~a.przebieg kam. cje_p;zecnvmka, zadaJąc mu
-;1ęzk1e stratv:. . paJW madry,ckie1.
ścieln:y: w kaplicy, zamkowej. S'lr w Ca.nnes.
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W związku z wprowadzo-1
<>hoonrie w życie stanem
nieinterwencji,, warto zastano
wtló się, jak przed.stawia s,ię
udział sił obcy.eh na terenie
krw awycli wallk w ·His:zipanii.
Wyozerpuijącą ochpawieclź na
to daj.e angidJSkie pismo „Tiroes".
W ohwihl'i wybuchu wojiny
przeciwnicy dysponoiw.a;li bar-

D')"m

dzo ubogimi środkami. bo tył·
ko kilkunastu sam()llO<tami i
czołgami starego typu.
Dziś
wygląda fo z~pelnie illlaczej.
. Bezpośredni udział oudzoziemców w armii g'tlD.. Frainco
prZiedJSitawia się obtmnie naistę
pująieo: k<>rpws piechoty niemieckiej, w sile około 14 tys.
bagnetów,· trzymany w rezerwie. oraz ozym.ne na [roncie
ohstugi sprzętru., jak np. w lotnictwie, brom panceMej etc.
Najwięcej licrebnie zna.fdu.te
się w srere~ach wojsk poPONIEDZIAŁEK
wstaó.czyuh
Włochów, którzy
Zwiastow1S1111e 1'I
w Hośoi prz.esizło 39 tys. two·
P. Marii.
Wincentego Fer, rzą znakomicie wyposażony
Ireny.
korplllł na froncie Malagi.
Słowicuł1ki: Borzy-

Gdy doł4_ci.ymy dq tego

n~el"Zy -

U.landczyków oraz
innych narodowości mniej
licznie
repiriezentowanydi,
przyjąć można, iż po stronie
powstań1crej walczy około 60
tysięcy C'UJdzoziemców. Są t-0
po większej części wojska reguLa·rne, w pr2leciwiioostwie
do strony czerwonej, której
brygady międz)'1Ilarodowe re-

~r:u!uj!l się z~ wsz~stki~ czę-

sc1 sw1.ata. ~rnzbę zołm.i~rzymOO.ro.ziemc~w. po strorue .rząd1()W,;J oik~~aJą ,na '.54 tyisiące,
wśród ~tóreJ gl?Wl!lY od.setek
<>tanQIWU\ oc.he>tn1cy fra~cy.

Kalendarz dnia

s

KWIECI EA

woja

Słońca

HISTORIA PODAJE:

1521. Rozejm toruńskJ kończy wojnę między Zakonem Krzyż. a
Polską.
Pierws~ wol.ny wybór Hen.
IT ka W aleze~o.

157'3.
1~.

Tłumaczenie

snów

P. Klementyna 2-:J. Radość niespo<lziana czeka' Panią. Ciężka choroba w rodziinie. Odwiedziny bardzo milego gościa.
Czarna wróżka. Zamierrona zemsta n.ie dojdzie do skutku.. Blondyn
kocha Panią. Miłość ta spowoduje
dużo radości i dużo łez. Otrzyma
Pani up-0minek.
„Zapomniana przez $wiar•. Pro.
szę zmienić mi~jsce pobytu. a w6w.
czas wszystko :i:mieni sip na l""""ze.
Wygr; Pani spmvę. Có;ka wyfdzic
za mąż w 1938 r. Pani taliz:wan: ł
bursztynowa bransoleta.
Szarooka blondyna. Sen Pani wr6.
!i„t~~Yi~cy~ea J~bnoo~~eś!i~~ji~efi"

tow ręcznyC.h.
Spl'l.zęt toohn}cm:y jest wy- . .Artyleria, tak t.,łt.ańcza
łącznie obceJ lronstru.k-cJi ..fak rządow~ 01 , ugiwana

nie.

Svroo.a l"_OW'stańcza liczy około 200 płatowców. Są to najbll!rd„ie_j nowoczesne aparaty
niemiedkie i włOtSkie, wytwór·
ni „Junkers", „Heinkel', „Capro.n i'' ,,Fia.t'' i „Savoia".
'.
ft..l
Lotni<;two rz~owe zao,>a·
ł.rzo„ .... J.,..,.t w samoLotA fran
u
k~ (""o"
· ł.: ' "
· _.,;
cUis ie 'u e..vollllJ';le '." IDJOL '
··~feguet ) I so~1eok1e („ft. . .N:
T. ). Te o?t.atnie, ew.zeg<;>lnt~J

Czarnie'-'.d bije Szwedów pod
Sandomierzem.
1917. Ameryka Półn. ~łasza wojo~
z Niemcami.
·
UROCZYSTOśC ZWIASTOWANIA
N.P. M.
Właściwym terminem tej uroczy.
stości jest dzień 25 marca.
Jeżeii
jednak ten dzień przypada w Wi~I·
b~m _ardu1ące, .o?znaczaJą st~
kim fygodniu, tak jak ' · ty!Jl roku
„
w1,eLk. ą. szyi.bk.osru. ą oraz moi
uroczystość Zwiastowallla N. P. M. panieństwo. Chodzi tu więc o male "'n
"'na.r.nne~o
•
obchodzi się zaraz po Niedzieli źef1stwo nieślubna. Będz.ie .Pani ~ nosmą · U:Ul si.., ia. "' ..,,_
ład1unku bomb z kilkoma Lu z
Przewiodn1ej, a więc w dniu dzisieJ- przyszłości zamożna.
szym. Jest to dość rzadki wyjątek.

I

PRZYSŁOWIA:

„Na św. Wiincenty
Nie chodź 00.S.ami pięty,
Bo nieraz jeszcze mrozik cięty„.
KTO NIE WIE:
Ropy naftowej wydobyto w Poltce w r . .1935 przeszło 515 tyoS.ięcy

ton.n.

h,

W CZTERY OCZY

----------~-------------Intymne rozmowy •ksa z Czytelnikami

Serce nie sluqa

Hlrn.OR WIELKICH LUDZI:
P. S. Z PRAGI prosi o radę, od 1 swoją miłość (:i:aznaczum, że JedlJll
Z życia Clemenceau. Dn. 4 sierpnia 1871 r. Clemenceau wypowie- której uzależ.ni swtij dalszy tryb o d1·ugiej nic nie wie, bo się uawei
życia. pi!.ząc:
nie zn<lJą) i z tego wła:mie powodu
dzi4ł tę fJloroficzną uwagę:
„.Mam 2' lata, jesteUl przystc>jny, jest nu 0Juo1H1ie puykl'o.
- Najtrudniejszą rzeczą w rew•,..
zgrabny i elegancki, 8 co najwaz.
Nie che~ być we.szczęściem dla
l~ji, to czuwać nad porcelaną.
Mając 83 lata· odrzucił propozycję niejsze, jak mi wszyscy mówią, ta- pi~ciu m.lodych serduszek. Bo, nil:
Woronowa, tehy się dać odmlodzić, ki ład.ny, że wszyscy moi znajomi stety, pok.achać nie mogę żaduejl
m6wiiąc, że jeszcze ma czu. aż się nazwali mnie jednogłośnie „Vałen Nawet zaś gdybym pok.ochal, to 1
tino'4.
ta.le nic z tego, bo najbard.iiej ko·
postarzeje.
Mam szalone powodzenie u płci cham mojego ojca, k1ory mnie pro.
pięknej. I właśnie z tego powOdti si, żebym się nie spieszył z małżeń
mam ok.ropne zmartwienie. Ub. lato stWl'-1 i ze powimenem skorzyst11c
poz111dem kilkanaiicie miłych i 1y1u· ze · .1ej urody i powodzenia, al:)'
patyczuych panienek, z którym ożenić się ze znacznie bogatszfl pandość często się spotykałem, czego ną, te zaś Sl) wsiystkie tak samo
teraz bardzo żałuJę, bo nigdy b,ym biedne, jak JL
się nie spodziewał tego, co na:>t1J
Doradz mi więc, Kochany Redak·
pilo.
torze, jak mam postąpić. Bo przy.
Otóż z pośród ~eh 1ympatJCZ· ;inom się, że gdyby o.ie postu1tzeń
nych panienek pięc już mi wyznało stwo srnowskie, to z pewnością już
bym SLę dawno zakochał w jednej
z nich (Geni).
Muszę staczać u sob4 welk,i, aby
Na n1aleJ wohandzRe •••
się przemóc i nie dopuścić do czegoś ponad zwrkł.ą milq pr~yjaźó i
•ąde
symplltię.
zadnq wogóle jeszc;i:e
w../
~
'lll
mnie nic bliższego nie łączyło, co
zawdzięcnm jedynie mej puytom·
ności umy!iłU i odporności na pokusy.
Jestem bardzo z tego zadowolon).
(.A. E.) Pa.n Naftali Bauman, tania.
·
Ale one - nie... Dochodzi do trarulaściciel sklepu z konfekcją,
- Ja m ogóle z Kubem nie g'~dii.~ ~ie mogę zroiuJllieć, dlacze
miał nieszczęście zaangażować umiem l'<..Lmamiać. Dzisiejszą go wszystkie cncą sobie zaraz odm chara.~terze subiekta, dzie„ gazetkę nie do CZIJłaniaP A po bierać życie, bo którakolwiek WY·
roiętnastoletniego )akuf>a Po- za tem, czy Kubowi nie szkoda znawaio w.i 11woją mi!_uść., żad.na nie
tracić tam czas?
zapominała ząznaczyc1 ,,Jeżeli nie
narskiego.
będę twołą żoną, to już n1czyjłlt bo
- Dzie1i dobry Kuboroi - N o przecież ja tu nedzę sobie życie odJHorę'·.
Gdy to u.słyszałem J>O rez pierwrzekł pan Bduman, gdy mło na konto szef a.
- .A le 1·a sit> zrui·nuJ'o z ta. s+y w życiu, było to. dla mnie tylko
dzieniec przybyl po raz pierw.
•
"'
śmieszne, zwłaszczo, że do ub. lata
szy do pracy. - Odrazu się me kiem pracoronikiem/
- krzyk w ogóle unik.alem damskiego tow4żmiemy do robot.11. z · powodu nąl pan Bauman.
rzystwa i nie chciałem znać żadnej
- Co ja mogie zrobić? Mój kobiety.
chciafom się przypatrzyć, jak
· l d k
t k·
·
Postanowilem przez jakiś czab
Kuba pracuje.
zo ą e 'f!la a i zroyt;ZaJ.
. w ogóh; nie wychod.iić 7 domu. żeZ tą chmilą rozpoczęła siq
- A 1ak często ori ma taki by się z nimi .q.ie spotykać. Myśla·
udręka pana Baumana. Bo· zroycza.j?
łem, żt: z~pomlll\ o mnie i skierujlJ
- Pan szef zadaje niezwyk swą miłosc ku 1.~mym•. Ale gdzlez
wiem Kubę odra.zu rozbolał
.l
t ,
tam r Prze-L miesiąc moJego dobro.
brzuch, po czym znikł ro wy- l.e gl upie
i PY an.
~ mnczy wolneg-0 więzienia otrzymałem 18
&ódce, aby więcej s~ nie poka· 1ak często? On codzumnw ma J tistów od nich, z którrch można siQ
taki zroyczaj!
naśmia~, a )e.dnoC1Zesnie zapłakać
~ać.
Panu Baumanoroi zrobiło się (~łuszme .moWI przys!owie, że ~o
- Kubie/ - zaroolal zrozpa
w
t .h l
z· . bxety Jll.liJą włos długi, lecz rozum
czon!/ szef po up_łyrvie paru sl ab o, !'
e~ c ną rozpa.cz 1ro1e, krótki), ho jeżeli która doprawdy
g<>dzin. - Już jedenasta!
chwycił się za serce 1 padł na. zrobi jakie głupstwo, byłoby to dla
- Dziękuję pana szefa - ręce nadbieglej z pomocą tony, mnie uiesłycitanie Jlnykre. Wytł.J.
mac~yłby1;11 to !Do~ jeszcze i saJ?l.
odpowiedział Kuba z za prze· zdolaroszu wyszeptać:
l "'
K b
ole JedneJ, a p1ęcrn to ponad mo.ie
[
p_ier~enia. - Sie balem, że już
mieram przez
u a.
siły. Wii:c radź, Re:d11ktorie, jak
dwunasta. Moie pan 6Zef ma
Jednakże nie b,i;lo sądzone swemu S) uowi, bratu lnb.„ samemu
umrzeć panu Ba.umanoroi. W ró sobie, jak postąpić'".
sazetkę?
- Oj/ - jqknąl pan Bau- cil do siebie,j krzyknął. nll Kl.ł Sk()ro Panu bra~~ siły na u&tne za.
man. - Czy Kuba nie mie, te bę „bandyta I - skutki'!m cze łatwienie sprawy, niech :Pan to za·
jak sic pracuje, to 6ię nie czy. go honorowy mlodzien.zec po- łatwi piśmiennie. Prosz~ napisać
dal go do sądu i uzyskał my- tym P11n10~, że ~erc~ 1!1e sł~ga, 11
ta?
_1 c;:y ja teraz pracuję? rok skazuJ.RCY szef·a. na trzy po za ,tym, za Pan wpe1 ~!aw1a po
!
t -i
słuszenstwo synowsku~, .QlZ nopQdy
Zreszfq l'ir• po/rzebuję do czy_- dm aresz u.
cz)'ato >uęsklit.

I

Kupon porady
prawnej

ID~. •• ,n••

z· o

czyli Kuba ma czas .

„·--

c.

załogi. Intników hinpa6·
skich w obu armiach prawie
się nie spotyka.
O ile materiał lotniczy jest
z obu stron naprawdę no·woczesny. o tyle broń pa1ncerna
nie odpowiada całkowicie tym
W)'lIIlaganiom.
Powstańcy używają o.koło
stu ł·ekkich czołgów niemieckich
i
włoskich, w aTmi! rzą~wej. cię~i~ m~ohlllly sO'W'leic;ik.ie, ~osc łatwo
zwalczane Jednak~
prz.ez
szybk'?strzefoe , d;1ałka niem1ec.kie powstan°!1w.
Wi~l~ 2: czołgow . zd?była
r6wn1!z J>l~c.1!-0'ta. cLziękJ sto"
sowaniu S'POOJalnyich puła.~ek

mi

W s.zeroega.ch tyic.h od.dz1ał6w
<t?otkać mo:lJ~ ~ZCJ11tan:
ow wwz~tlk.1cli tta~~ct (zamaskow~ne. rowy, ~ły t t.
do Mul"zynow i Arahow włącz P;), oraz uzy·cm ,wm i grana-

bł.

wsch. 5.03,
zach. fS.16.
Księżyca
wschód
2,10. zach. 11.15.

·~•

H'Oinle don10UJej
żoł9•

z

~esi: .przez Hiezpanow, za. WY,Jąt~iem .
priz:eci~v-l~tm~zeJ,
gdzie sln.7A Roo1arue 1 Niem
-..

cy. .

•

.

,

.

•

~ziała m~m1eck1e prz~zs~a]'ą s~ym.1 zaletami sow1e·c;
kie, daJąc się mocno we znaki
lotniohru r "'dowemu..
-r
Gdyby nie ta pomoc, sytiua·
cja wiell()krotm.ie prredstawialaby się z pewino-śaią zupelni.e
inaczej.
P.odczas
ope-racyj
sieripniowych. ub„ .r. płatowce
nt'szozyci·„lskie spro·...Ta.JZOI"-"' z
"'
„ \łl .....,..,
Wł.och i Niemiec umożiiwiły
7

nr.zyśin.ieszenie

•

••
1<ąc11o J

doiwoz..u

na

r

plaoe boju wojsk ko1.0111ia.lnych

oraz epara1iżowanie akcji okr~r6w rządoO'Wyc.h, któr·e poważnie zagrwżały tra..t;i.s.porfom
Dl()rskim.
W tym 8811ll.)'1Dl mniejwięcej
czasie powstańcze samoloty
pe>ścigoiwe ograniczyły do minimlłlll <>t>eiracje powietrzne
cz·erwpnyc.h, przyczyniając się
w wid.kim stoipniu do pomyślneio fQlzwiini~ia natarcia po.d
'fa av.<>•ra , BadaJ. en..
...
•
Puewaga sil powiełrznycli
p()Wlstańców najbardzięj wi.
d?cwą hyi~a w traikoie obł~żeULa Malagi. .
, Lnt~i;"'~lliCJ-a ohc:a w.płynęł~
rowruez 1 po ,s,t:m~ie N.ąido~e~
na ~utecZ1nosc wielu P?sUJUręc
wo1an.nych. G.dyhy me nad:
szedł n~ C'Z!l-5 tran.aport spr-zę
tu sow1ecluego, Madryt padł. .
. •.
d .
;.J
by J'tlZ
w 1JS~<>·Pft zie zesuego
roku.
.
.
•
.Ob~ sytuacja pr~.e<lls~
w1a się w ten sposób, ia; O~Iie
walb:oząoo .stron,y, ł zarz~caJąc

•-

Pieprz1.1k
Pa:n Teodor w ogóle kohiet
nie unikał. Ale unikał kobiet
z pieprzykiem. Miał · bowiem
pewnego razu promczy sen.
Przys-zła do niego we śnie
niaboszczka, ciotka Eulalia i
powiediziała, grożąc wskazują
cym palcem:
_ Teod0trz.e, strzeż się kobiet z pie.p uykie:m na twarzy.
I pan Ter·dor od tego czasu,
zanim podaJ kobiecie rękę.
patrzał je,j uwaimie w twairz,
czv nie ma pieprzyka.
Looz J0 .5 jakby się zawziął
na niego. Panna Aniela, któr~
miała pieprzyk na prawy111
policz.ku, wpadła mu w a<ko
i w ser-ce od pierwszego wej·
rzenia.
Kró'.lko mówią.c. zakochał
się. Nie bez wzajemno·Śd. Był
bardzo mile przez pannę A·
niel"' widziany. I ty·lko pr.ze"'
klęty piepł'zyk na prawym policz.ku sP-ę<lzał mu sen z po-wi·e k.
.
Si.edząc nieraz samotnie w
k
1 _,_.
k •
swym
awa 1eirsus..1m po OJU,
21eskrQlb,>vał z foiomra.fii
ukO"
0
chan"'J. 'fatalny pli·"'przyik. 1"". ""
'"'
vo
z tego, że mI.Szy.czył z tuzią
fot:O'grnfij, kietd.y na o-ryginał<!I
piapr.zyk i1kwił dalej.
Mij~ły miesiące i paooa· Aniela dziwiła się bardzo, tAt
J __
pan Teodor się nie ~wiaUl:".,(,a.
Ted1ziu - powiechliała
mu pewne~o razu (byl.i juii re
sobą na ty). _ Czy ni.gdy nie
wspomnisz 0 n~,zym ślubie?
Pan Teodor potllur-0 opuśdł
głow~.
_ Tw6j pieprzyk stoi łla
prreszkoaz.ie de, nru;z go sz.czę
••
sc·ia. Piepl'zyk?
_ Tak. Nieboszczka ciotka
~ulalia powiedziała mi we
·
k
śnie, że pieprizy ~ na twarzy
kobiety mme zgu.hi. Gdybyi
go miała przynajmniej gdzie
indziej.
~ Już się robi! _ roześmi~·
ła się serdeczinie panna Aniela i ku rolLDlieiniu pana Teo.
dorar,d· ęla pieprz)ik z twa•
rzy,
niCllsla s·ukienkę, odr
C'hyl" a pońcwchę. j faitalny
pieprzyk 21nalazł się na koła
.
nie.
,
_To angie-lski pJ.aster·edt. wyjruśnLła, wic:jąc siię. -:- ~o:
sz.ę go dla wdzięku. Ale Jezeli
ma ci prZ)"nie 'ć nieszczęście,
n&unę go.

so ie w~a1emne
wuw.i~ uRade>Sć owładnęła dusizą i
staw:y. n:e zap~zestały allil na ser.cem pana Teodora•. Po mie

ah wiloę czenpa.w.a pomocy z ze. siąou ożenił się.
wnątrz.
Al · ·
t d · '
'luhie
Polska, nie zainiteoresowana
. e .ru·~ w Y ziell; P~ s
.
hez o.śiredm.io w domowej woj ~twier;f. t ~zrizeraz~n.1~ ze
· p h"J.sZ1pans
, k'ieJ,
·
"
zoin.a Je&t J ·zą. złosnicą, ma
nie
pow.inna
tak.. b" t 1.
baoznie śledzić udział w niej sz..tu:owe
.Y•
iz ius
. · · R ··
·
·
włosy.
N.iem~~
l t o-sd· Jl, P?'ll11~.w.az wy- . O cioilko Eulalio!
ję~
c1ągm..,„e s ąwn.10.s ... i pozwo~
.
'
.
b.
ł
1.ą nam w wielkiej mierze oce- CZ4-ł wyr~aJl\<! so ie w.J"!Y.,
,,
•
·-'- - Czem.11B ro.nie wiprawatl7'1ła
lllC wa· ,se spvzę_m naszyuo
bt-..t"' C
, .
.
· ,] •
·eh
got
w
~!
zeunus me pow1&
sąsu~uiow. oraz 1
przy O· d · ł
· wsz"""tko J·edno
wra nre bo1owe.
zta a! ze
'·~
l
•
czy p1epr~)11k. naburai ny, czy
szłlucmy.

10·

Napoleon Sądek.

6 . ~ „Kiedy renne''. 6:33 Gfmn111tvke. UO
Muzyka (płyty). 7.15 l,'lr1ennllc por11nny. 7 ..25
Parę informacjf. 8.00 Aui:lyc;J11. dla szk,óf.
8.10-11.30 Przerwo. 11.30 Audy,Ja dla szkól.
11.57 Sygn11ł c:iatv. u.03 Mola Or,k. P. lt.
1 2~ „Od warsztotu do yt,anzt11tu' - 11udycja poh11ię~on11 rz1t~1tu ··7ew!lclemu.
n .SO
D~ienn1k
poludn1owy.
13.00-15.00
Prx•rwa. 15.00 W:11domo$c;I gosp::>darqe.
15.15 Wi11r11nkl ·I „ ; ełnl opere!kowe (plyl11.J.
1s 55 Wszyslkiego po trochv" - audyc111
dla dŹlec:1. 16.15 „Skrzynko językowa" .. 16 30
Orkiestra m11ndqlinis:6w. 17 mi ,.Związki gq.
spodarc:ze śląska z Pomorzem" - odCZfl
17.iO Recilal śp . ew1Sczy. 11.59 „Z1H4'om1ty
bot 11 n:k _ Marian Raclborslc," - odczyt.
1& OO Pov11danka 1Sktu11lnt, 1B 10 Pr.tem6·
wlenle Kierownika Okręgowego Uri11du
W F I P. W . Lublin. 1&.15 W:11domolc:I •?Or·
Mu:r:v1c11 l•kka (płytyJ.
Pro·
gram na jutro. 18.ro „N11jwatnlej•H odm.a•
nv z1emnia1c6w r111c90Qpornvc:h' pog11.
donka. 19
Audyc:Ja tot,nlerslco1 „Kuliswy
franek", 19.30 ,,N11 mor,1c1eJ folt" - leklca
81JdycJo rnu;yc:zn11. 20.1~ Recital ~lcriypto•
wy. ZIM5 Dz.ennik wieczorny. 20.55 Poga•
dis 11 tce a1ctuą1r1a. 21.flO „Aup~at Wll~qJ\skl -:kawaler kriyto naturalnego. - w.eciór ,,.
teraclcl. 21.30 Ch(H 'urar'lda. 21.65 Koncerll
5
0

towe. 1us

:~m~~~~;~~' w<Prl1~1 . ~:!Ó.:.2~:J ·~,..i~~~~'.
narodowy tcongre• oclernnlelydt" -.i•nl• li! M&YIFll .-.>•rencil:I„
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GEOGRAFIA..
C:z:y syn pana 1•est jeszeie

w Ameryce?
N'Ie, wyobraz• pan 50b•
le,
z'e zawędrował .do •Chin!
'd " ?

Tak, a gdzie się W8J UJe
- Ostatnia wiadomoló dato
wana ~ Sin.l~in·
~
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$Na politqcznqn1 . Htidnoltręqu •vgodnia

Powrót min. Becka

Nowe ofensrwr drplomatrczne

W kolach politycznych sły
chać, że po dłuższym urlopie
~pędzonym na południu Fran-

W polityce międzynarodo
wej panuje wielki ruch, może
DAwet zbyt wielki. Znajdujemy się w okresie ciągłych
zmian w okresie płynności
:wszystkich kombinacyj.
Bezsprzecznie najszerszym.
echem oclhił0 się porozumienie
. jugosłowiańsko - włoskie. Zięć
Mussoliniego, a zarazem wło
ski minist~r ~raw zagral;licz. nych hrabia Ciano udał się w
ubiegłym tygodniu do Belgradu, gdzie zawarto kilka ba:rdzo
ważnych i istotnych umów
·
dwustronnych.
Układ główny został natych. miast ratyfikowany przez gło
wy obu państw. W ten sposób
· długoletni stan naprężenia wło
sko - jugosłowiańskiego został
zakończony i rozpoczyna się
nowa era w stosunkach między
i:ymi państwami.
Układ włosko - jugosłowiań
ski oclhił się szerokim echem w
świecie politycznym.. Jest ku
iemu wiele przyczyn. Już sam
fakt, że państwa te żyły w stanie ciągłego naprężenia, że stosunki były bardzo naprężone,
przy czym najwyiszy punkt
osiągnęły one po zamordowaniu króla jugosłowiańskiego
AJek.Eandra.
Przypomlnaniy, że Jugosło
wia oskarżała Węgry i Włochy
o udzielanie pomocy i schronienia rewolucjonistom chorwackim. Jeśli więc w tych warunkach cfochodzi nie tylko do
.nawił\za.nia normalnycli 8Ło·
gUJlków, ale do zadziergnięcia
węzłów przyjaźni to stanowi to
·bezsprzecznie wielkie wydarzerue. Ale sprawa ta idzie
jeszcze głębiej.

dzie na Anglii, gdyż w sprawach kolonialnych potrzebna
jest im finanEQwa pomoc Wieikiej Brytanii. Tymczasem Lon
dvn trzyma się z daleka. Obok
sprawy abisyńskiej przyczynia się do tego zachowanie
Włoch w hiszpańskiej wojnie
domowej.
Mussolini _postanowił więc
pokazaćf że Włochy są istotnie
~lkim mocarstwem i potraiią
sohie bez An.,.lii dać doskonale
radę. Ba. M'ussoiini pokazuje
Londynowi, że potrafi być
hardzo dokuczliwy, że o jego
przyjaźń należy dbać i o nią

łludow ę

~l~~ałi!o~r':t~n::cli~~hr~r:

cił

dotychczasowego sojusznika Musmliniego. Nie można
więc mówić o jakiejś jednolitej linii postępowania wobec
Rzeszy Niemieckiej. Fakt ten
znakomicie ułatwia manewrowanie Niemcom. Pod wpływa
mi Włoch znajduje się Austria
i

Węgry.

uregulować

domów dla robotników

wrznaczono 10 mil.

Jak się dowi.adujemy, komitetom rozbudowy wszystkich
większych JJliast przydzielone
'· już zostały 1-'~any tegorocznych
· kredytów budowlanych Banku
Gospodarstwa Krajowego.
By nie opóźniać robót budowlanych już w ciągu b. m.
przeprowadzony będzie .roz-

się Jugosławii z francuskiego
systemu sojuszniczego, dalej,
że oznacza on właściiw.ie koniec Małej Ententy i jest początkiem tworzenia wielkiego
bloku, który pozostawać będzie
'!I!ły'!ami Włoch a zapew
me i Niemiec.

Dzieci bez

wyznania

J>?d.

!rµdno w tej chwili powiedzieć czy te obawy sq słuszne.

I

Oba 1!a~twa z.as~zegły się ~.
ostatnieJ ~owie, ze wszys!kie
poprzednie układy są wazne.

I

;~~Ek~r1~:;; Niezwykle małżeństwo

Obecnie Włochom udało się
swoje stosunki z
Turcją. Jest to bardzo ważne,
albowiem na Morzu śródziem
nym krzyżują się interesy wło
sko-angielskie.
Przez porozumienie z Jugouregulowana
została
sławią
sprawa Morza Adriatyckiego i
nawiązane przyjazne stosllnki
sąsiedzkie między tymi dwoma państwami.
Nie na tym jednak koniec,
gdyż gdyby tylko tyle Itlożna
powiedzieć o ostatnim ukła
Włochy r<Jzpoczęły ofensyw~ dz'ie nie pooiadałhy on żad
Cłyplomatyczną i jak dotych- nych cieni. Otóż w niektórych
.czas notujl\ poważne sukcery. kołach politycznych podnoszą
Wobec tego, że w okresie woj- poważne zastrzeżenia.
. ny z Abisynią stosunki z szeregiem państw uległy poważ
nemu pogorszeniu i zaostrzeniu i dotychczas pole nie zo..
. stało jeszcze zupdnie oczys-z- czone. A więc przede wszystkim stosunki włosko-angielskie
.i włosko-francuskie pozostawiają wiele do życzenia. Wło
chom zależy w pierwszym rzę-

Na

Wskazując mianowicie, że
układ ten oznacza wyłamanie·

cji, powróci niebawem do
Warszawy minister ~ra w zagranicznych Beck. Przyjazd
W dziejach politycznych zna- min. Becka oczekiwany jest 5
my wypadki, kiedy mimo ta- kwietnia.
kiCh · za."'trzeżeń istotna treść
stosunków z innymi państwa
mi uległa bardzo poważnej
zmianie.
Tak może być i w danym
wypadku. Ażeby należycie oOstrowski „Duch Cza...eu„
cenić. jakie zmiany w układzie stwier'1
ia Podstawi~ wiado
politycznym przyniesie wspo- mości :
'i katolickiej, iż w
mniany układ, należy nieco Czechosiowacji uczęszcza do
pocz~kać. Mo.że już odbyw~h} do szkół 100.000 dzieci hezwy·
ca się ohecme narada m1ru- zna.niowych. Fakt powyższy
stró'! spraw zagr~n~cznych stwiel"dził również w swym liMałe:J ~~t~tr przymes1e pew- ście pasterskim ar~J' biskup
.
ne wy1asmenia.
praski kardyooł dr. KaEzpar.
.

zł.

dział

funduszów wyasygnowa
nych przez rząd. na te cele.
Ogółem rozdzielonych będzie
26.000.000 zł. kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Specjalne kredyty w kwocie
10.000.000 zł. zarezerwowano
na budownictwo dom-Ow mieszkaniowych dla robotników.

AreSZIOW80i8 wśród komunistów

ll.a polecenie sędziego ~led· 1wel, Hrycak Bazyli, Stefanczego w Kołomyi przytrzyma ków Jan, Heifgott Af'ojżesz,
MenceJ
no działaczy komunistycznych Bandera Eustachy,
w osobach Izraela Weisera i Mendel, Rauch Chaim, Katz J6
Mejera Ratha, których odsta- zef, Mikula.k Jan, Jekel Herwiono do dyspozycji prokura- man. Większo_ść przy~rzyma
nych pochodzi ze StryJa, resztora w Kołomyi.
Wydział śledczy w Stryju ta z okolicznych wsi.
Ponadto posterunki P. P. w
przytrzymał w .nocy z 1 na 2
bm. 12 osób podejrzanych o Niezwiskach, w Tłumaczu i w
działalność na rzecz KPZU. Delatynie przytrzymały sze'3ą to: Grabinec Semen, Szka- reg osób pod zarzutem działaJ
łuł;ynowa Justyna, Katz Te· ności na rzecz KPZU. (PAT).

w ciągu

kilku ·1a1. brl

Czeski krawiec, Ferry Dauer
podczas wędrówki po Karpatach przybył do pewnej wioski, w której gościł wędrowny
cyrk. Wieczorem Dauer udał
1:ię na przedstawienie do cyrku i z pierwszego wejrzenia 'z a
kochał się _ w pięknej woltyżer
ce. Od tej eh wili jego plan wę
drówki był zależny od cyrku
wędrownego. Ciągle jeździł za
cyrkiem i tak długo stru·al się
o względy pięknej woltyżerki,
aż ta w końcu zgodziła się zostać jego żoną.
Kra wiec porzucił wówczas
wędró,w~ę. a woltyżerka cyrk.
Młoda para przeniosła się do
małej wioski i tam osiedliła się
spokojny
prowadząc cichy,
tryb życia. Ale woltyżerce
wkrótce obrzydło to jcclnostajne życie i uciekła. Ferry był
z początku p~ybity na duchu.
ŻO.na bowiem na pamiątkę po
nim· zabrała jego złoty zegarek
oszczę<liiości.
WE~ystkie
i
Wkrótce jednak Dauer znalazł
pocieszenie w alkoholu.
Pewnego dnia wskutek drobnego przestępstwa Dauer został aresztowany w Pradze :
przeka2any do dyspo~ycji sę
dziego śledczego. Gdy w „towa
rzystwie" dwóch policjantów
przechodził sień gmachu sądo
wego, natknął się na więźniar
kę, która znajdowała się pod
taką samą pieczą co on i w któ
rej poznał: swoją żonę. Ritę.
Krawiec zaczął błagać policjantów, aby pozwolili mu zbliżyć się do żony i objąć ją. Eskortujący go policjanci w zasa
dzie nic nie mieli przeciw temu
ale policjanci, pod których pie

meżem...

kangura

pozwolili gę rozwodową. Sędzia poprosił
władzy
małżonkom _pomówić ze sobą. go o dokumenty i Dauer złożył
Po kilku dniach Ferry został mu metrykę żony.
przewieziony do więzienia,
Była ona pisana· w jakimś
gdzie miał odsiedzieć trzy mie- komicznym dziwnym języku.
~iące. W samotności Dauer do- W końcu znalazł się tłumacz,
szedł do przekonania, że dalsze który odcyfrował dokument i
pożycie małżeńskie ze złodziej stwierdził ze zdumieniem., że
ką nie ma sensu i że należy po- jest to Todowód kangura cyr...
starać się o rozwód. Postano- ku wędrownego, Rity Barnewienie fo zamierzał wprowa- losy. Łatwo sobie wyobrazić.
dzić w czyn zaraz po opuszcze jakie było oszołomienie Daueniu zakładu karnego. I gdy w ra, gdy dowiedział się, że w:
końcu opuścił więzienie udał ciągu k ilku lat był małżonkiem
się do sędziego, wnosząc skar- kangura.

stawiciele

Czrścictel

oJuen w waez•eniu

, Na n~~ze~óln_iejszy . s~, mienie, gdy spostrzegli, że męi
ięcia się z w1ęz1e- czyzna opuszcza się na szmas~ wy
ma wpad~ chyba przestępca, cie, która widocznie była przy•
Jfobert Miller, aferzysta dob- mocowana do krat okna, o pję..
r~e. z.nany ~li~j~ amerykańs- tro niżej i znów. przystępuje
do czyszczenia okna. ManeW?'
k1e1 .i europe1sk1e1.
Miller został przed pewnym ten powtarzał się przy każ
c.zi;sem areszto,:wany przez po. dym piętrze. W końcu „czyści
hcJę .a~erykauską i osadzony ciel okien" z:nalazł się na ziew w1~z1emu. Pr.zy p·rzestępcy mi, strzepnął z siebie kurz i
znalez10no mnóstwo fałszy- najspokojniej w świecie odda„
wych pieniędzy i Miller wkrót- lił się.
Sprawa ta wydała ~-ię niece miał. stan~ć. przed sądem..
~V kilka ~ru. P? osadzeruu którym przechodniom podejM1ller!1 w. w1ęZieruu .Pr~ech~- rzana i zawiadomili o tym wła
me u1rz~Ii z~ zd u.nueruem, ~e dze więzienne. Wówczas akan~ trzect~ p1~trze ~machu w1ę :rało się. że tym „czyścicielem
z~eru_ieg~ Jak1s ;1llęzczy~. w szyb'" był nikt inny, jak Romebiesk1e1 bluzie czyscił. ~iałą bert Miller. Miller skradł 9
s·zmatą o.kuo. Prz~hodmow o prześcieradeł, związał je z s~
garnęło Jeszcze w1ębze zdu- bą i w biały dzień opuścil się
na tej prowizorycznej linie na
ziemię.

Dotychczas policja nie mo- - - - . gła wpaść na jego · trop. Wła1
cl.ze znajdują się w tym kłopoNle zaznalf
tliwszej sytuacji, że wyrafinozimie głoda
w
czą znajdowała się więźniarka
wany przestępca naraził je na
bezrobotal,
oświadczyli, że ona nie nazyjeśli każdy złoży offart śmieszność. Zaraz bowiem po
wa się Rita, a Irena Kraus. Miuwięzieniu zakomunikował tomo to kra wiec upierał się, że
aa POlllOC Zimowa. warzyszom niedoli, że długo
to jego żona i w końcu przednie pozostanie w więzieniu i
wy<loE•tanie się na wolność jeszcze przed procesem. Słowa
te dotarły nawet do uszu dozor
ców, ale nie przywiązali do
nich większej wagi, ponieważ
-0.;trowsk~emu
była
ucieczka z więzienia
W Sądzie Okręgowym w So prawa wykonywania praktyki wprost niemożliwa i uważali
przeciąg je tylko za czcze przechwałki
na
snowcu toczyła s ię wczoraj roz adwokackiej
prawa odwoławcza_ przeciwko dwóch lat.
zarozumiałego przestępcy.

podwrższrl kare
.Sąd
adw. Hofmokl

I

a<lwC>katowj Hofmokl·Ostrow- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o

::~~~u, oskarżonemu obrazę

Robolnlcr Szenberga w1grali

Arbltrat ustaU płace, zaś redukcji nie b'=dzie
Adw. Hofmokl - Ostrowski
po wyrokn, ~kazującym jego
W myśl uchwał na tej konW dniu onegdajszym odbyła
klienta, Pawła Grzeszolskiego
na karę śmierci, zamienioną się ostatecznie w Inspektoracie ferencji podjętych praca w fana dożywotnie więzienie, prze Pracy obustronna konferencja bryce przerwana nie będzie.
słał pod adresem sądu depeszę między robotnikami i zarzą- żaden z robotników nie otrzyz zapowiedzią apelacji, której dem fabryki wyrobów metalo- ma wymówienia, a kwestia
treśc sąd uznał za obraźliwą. wych i narzędzi szewskich A- płac ustalona zostanie drogą
W pierwszei instancji adw. brama Szenberga __przy ul. arbitrażu.
w
ni·e znwczków steDJ.plowych
.
Hofmokl • Ostrowski skazany świ · tojerskiej 10 w Warszawie.
.
kwocie 9 zł.
W ten spos6b straJk oku.pa:
wyniku długich i burzliSąd skazał_ ~hkanta Beche- został na miesiąc aresztu.
Na wczorajszej rozprawie wyeh obrad upór dyrekcji cyjny, któ11 trwał J?rzez. dm
ra na 10 mta5-1ęcy areszru z
za.wie.szeniem, uznając, iż o- sąd podwyższył karę oskarżo-1 Szenberga. .został. ostatec~!~ został za~onczony I u~1enczo
mówienie r-eferenta byfo świa nemu, skazując go na trzy mie złamany i rohotrucy odmesb 1ny z.aduzonym • zwycięstwem
załogi robQtniczęi.
~11ce aresztu z DOzba wienirem pełne zwycię6two.
d~ fa:łsz.rwe.

Skazanie apl!kanta adwokacki.ego
Wczoraj w Sądzie Okręgo·
ars.za wi~ zapad:ł w y
wym w
rok w spirawie aplikanta ad.wo
kackiego Ju.li'USz.a Boohera, oskarżonego o fa!szY'\Te oskarienie referenta star ostwa p.

·w

OsnOW!ikiiego.

Q

l!JIZ?JWłasz.c~

1

W

3?

!fr. I
i szuka pracy. Nara.zie głodował, ale wkrótce ma
otnymac pracę u rewolucjonistów.„
- U jakich rewolucjonistów? - zapytał jeden
z Chińczyków.
. - No, u tych ludzi, którzy pragną wyzwolić
Chiny z pod obcego jarzma... - wyjaśnił nieina•
jo~y. mrużąe oczy.
Nikt mu nie odpowiedział. Rewolucjoniści milczeli. Z jego słów jasno wynikało, że mają do czy·
nienia z podejrzanym osobnikiem. Może on ich śle
dził? Może był to sprzedawczyk, który służył h·
glikRom? I . . , „ sk
d k
.,
ewo tiCJOJUSCł
up1eru w om u, porozum1~
wali się bądź to sz~ptem, bądź wzrokiem. Jedno
tylko było pewne. Kimkolwiek on by nie hyL należało go się jak najszybciej pozbyc. Ale w jak.i
sposób można to uczynić? Zastrzelić go? A może
jest to Bogu ducha winny człowiek. Wygnać go
z domku na tak gwałtowną burzę? Byłaby to zh~
dnia, gdy.by się okazało, że jest to zupełnie niewi~
ny człowiek.
Nieznajomy Chińczyk miał bardzo ostry słuch.
Po jego twarzy można było poznać, ~e słysl:M
o czym szeptają rewolucjoniści. Na jego wargach
wykwitł ledwie dostrzegalny uśmieszek. Nikt z re.
wolucjonistów nie dostrzegł tego uśmieszku. Przy•
były tak silnie zmrużył oczy, że ich prawie wcale
nie było widać i wsunął rękę do kieszeni.
- Jak się nazywasz? - zapytał go nagle jeden
z rewolucjonistów.
- ~zun-Tang-V .
.- Z jakiego m1;'sta przybywasz?
- Z Charbinu.
- Przybyłeś aż tutaj w tym celu, ahy szuka6
pracy.„ To mnie hardzo dziwi, ponieważ„.
-:- Gdy się głoduje, czyni się najbardziej zadzi..
wiające rzeczy, aby tylko móc napełnić żołądek przerwał mu nieznajomy.
- Ale ty swoim wyglądem wcale nie przypo..
minasz człowieka. który nie ma czym napełnić żo..
T

Rewoloojoniści aśJ>ili Ann~ Morellte i Artura Jamesa
I umieścili ich w dwóch drewnianych trumnach. w których
ścian.kach były wyborowmie otwory. Nas-tępnie trumny prz~

nieśli DA długll łódź rybaclcą.

-.a„.

Podcza s burzv
Do łodzi rybackiej wsiadło dziesięciu Chińczy
k6w w białych chałatach - biały kolor bowiem
w Chinach jest

uważany

za kolor żałobny - i za-

częło zawodzić na cały głos.
Chińczycy załamywali ręce i łkali .•. A tymczaaem łódź z dwiema trumnami wdzięcznie kołysała
się na falach rzeki.
Łódź z żywymi trupami płynęła już kilka go-

dzin. Gdy mijano statki, pasażerowie zbliżali się
do bariery i rzucali na trumny białe chustki, oddając w ten sinsóh hołd pamięci zmarlych ... Jakaś
starsza kobieta rzuciła w kierunku łodzi nawet duży h!!kiet białych róż, który wiozła ze sobą... Bukiet jednak nie wpadł do łodzi i rostał porwany
przez fale.
.
· Po czterech godzinach łódź dopłynęła do opustoszałego wybrzeża. porośniętego niskimi drzewkami Z drzewek wyłaniały się zarysy jakiegoś
nawpół rozwalon~go domku. Chińczycy wysiedli
z łodzi, wzięli na barki obie trumny i przenieśli je
do domku.
Dalsze przebywanie na rzece groziło zbyt wielkim niebezpieczeństwem. Nadciągała bowiem burza. Wielkie czar-.n.e chmury pokryły niebo, z~łoni
ły słońce i nagle wśród jasnego dnia z.robiło się tak
ciemno, jak o zmierzchu. Niezwykle silny wicher
pod akompaniament grzmotów hasał po rzece. Nłl

leżało więc

przerwać

podróż i ukryć się gdzieś

przedja k~t
,
, do mku,
y lką.o eh·mczycy
przest ąp1'li prog

apadł tak l'Zęsisty deszcz, jak gdyby oberwała się
chmura.
Chińcży~y w m.!Jczeniu przyglądali się szaleją
cej burzy. Wiatr wdzierał się do domku pozbawionego okien, a przez podziurawiony dach wciekał

tam deszcz, ale mimo wszyrlko było to lepsze niż
znajdowanie się w szczerym polu.
- Pioruny mogą jeszcze czasem wyrwać ze snu
nasv-ch „umarłych„ - zauwatył jeden z Chiń
czyków.
- Patrzci• ktilŚ się tutaj zbliża - wtrącił dru·
gi Chińczyk.
.
I rzeczywi~ie do domku zbliżał się jakiś czło
wiek. Biegł jak opętany, wzdłuż brzegu. Rzęsisty
deszcz ściekał mu po twarzy, ale on nie zatrzymywał się. Biegł z całej Eiły przed siebie, oglądając
się na wszystkie strony.
Widocznie zauważył domek położony wśród niskich drzewek, ponieważ zaczął biegać w tym kierunku. Zbliżywszy się do domku, zatrzymał się na
chwilę, a następnie zasapany przestąpił jego próg.
Był to Chińczyk. Rzucił okiem na trumny i za-

pytał:

-

Pogrzeb?

-

Tak.

- Rodzeństw-0, malżelisłwo?
- · Małżeństwo...
- Dokąd ich wieziecie?
- Na cmentarz do Czing-Czau„.
- Aż tak daleko?
- Taka była ostatnia wola zmarłych.••
W domku zaległo milezenie. Grzmoty łoezyły
się po niebie, jak olbrzymie beczki. Burza wzmagała się. Z nieba lały się strumienie wody.
- Na skutek tak silnej burzy może j~zcze
dajść do powodzi --... przerwał w końcu milczenie
jeden z rewolucjonistów i wskazuje głowił na przybyłego, dodał szeptem - podejrzany jegomośc, nieprawda?
Ale kto mógł wiedzieć, czy był to rzeczpviście
podejrzany jegomość. Rewolucjoniści ci .chcąc się
o tym przekonać, wzięli go na spytki. •
- Skąd się bierzesz podczas burzy na takim
pustkowiu? - zapytał go jeden z rewolucjonistów.
Nieznajomy odparł, że nie pochodzi z tych okolic. Niedawno _przybył do Szanghaju z Mandżurii
w poszukiwamu pracy. Wędruje więc po okolicy

Noawela

Słaba pleć
Fredek z narzeczoną i licznym gronem kolegów i koleża
. nek udali się pewnej niedzieli
z wycieczką za miasto. Przez
cały dzień baraszkowali w lesie, a gdy zapadał zmierzch,
przestąpili próg miejscowej ka
wiarni, ahy napić się czegoś go
rącego.
·
Towarzystwo zajęło dwa sto
liki na tarasie wychodzącym

jak boga greckiego, wysokie
szerokie czoło, mocno zarysowane wargi i wielkie gęste
brwi. A z pod nich spoglądeło
dwoje niemiłych. bezczelnych,
mądrych oczu utkwionych w
młodą dziewczynę, która skupiła wszystkie zmysły na tej
postaci i która na pytania Fredka dawała krótkie odpowiedzi. Fredek napróżno starał się
na łąkę, skąd rozpościerał się odwrócić jej uwagt; od niezna
.w idok na małą dolinkę prowa- jomego. Gdy czasem już na sedzącą do szosy. Taras hył wy- kundę skierowała wzre>k na
pełniony niedzielną publiczno- niego, zaraz jak gdyby popyścią; dzieci piszczały, kobiety chana przez jakąś silę, odwra'1niały się, mężczyźni klęli po- cała swą jasną głowę i znów
wolnych kelnerów. Jedna z spoglądała na mężczyznę z są
łłziewcząt przy stoliku Fred- siedniego stolika.
ka. rudowłosa malarka, przesz - Tak więc przedstawia się
la z jednym jego kolegów na sprawa ... ?I - myślał rozgory„ty" i w braku wina stuknęła czony Fredek. - Ktoś może
się ·z nim filiżanką kawy; je- przyjść i obrzucić Barbarę moden z jego przyjaciół student cnym spojrzeniem, a wówczas
medycyny, Piotr rozpostarł ga już zapomina o mnie!
zetę i przeglądał ją. Fredek za
Odczul bolesny skurcz w ser
mienił kilka słów ze swą narze cu. Twarz jego wykrzywił gry
ezom\ Barbarą. i na jej żąda- mas bólu, gdy dziewczyna pod
nie przyniósł talerz z ciastka- niosła się i nie spojrzawszy na
mi z Eą.siedniego stolika, gdy niego, weszła do kawiarni, a
nagle zauważył, że Barbara nieznajomy odprowadził ją
nie odpowiada na jego pyta- spojrzeniem.
nia.
- Napewno pisze teraz do
- Barbaro, dlaczego jesteś niego kartkę - na tę myśl Fre
tak zamyślona? Przecież doo- lek oblał się rumieńcem - i
koła ciebie kipi radość„.
l wręczy mu f. ą przez kelnera.
Barbara nie odpowiedziała. Czy to moż iwe? Barbara, ta
Jej wzrok był utkwiony w je- jama, anielska dziewczyna,
«len punkt. Gdy Fredek spoj- która mu tyle mówiła o swej
rz.al w tamtl\ stronę •. ujrzał nie miłości do niego? Czy, to moż
swyk.lc; p~iw.. głow~ ~sk§:. hweZ.

Po kilku minutach Barbara
stolika. Szyhko odpoliczki jej były za
rumienione. Tak jak przed
tym milczała, tak obecnie śmia
ła się, mówiła o wszystkim i
żartowała ze znajomymi. Ale
Fredek zauważył, że często
zerka w kierunku sąsiedniego
stolika, przy którym siedział
wróciła do
dychała, a

piękny mężczyzna. W końcu
zbliżył się do niego kelner, powiedział mu coś i wręczył kart
kę. Fredek 1Hlał, że tego nie wi
dzi, choć <.. .;al ze wściekłości.
- Czy mam podejść do tego
mężczyzny i obrazić go? - za
stanawiał się Fredek. Czy
mr..m tu na óczach przyjaciół
pomówić o tym z Barbarą?
Ale za nim zdążył powziąć
jakieś postanowienie, Barbara
podniosła się z miejsca oświad
czając, że jej tu zbyt gorąco j
proponując, aby udać się na
przechadzkę. W tej samej zaś
eh wili kelner oddalił się od nie

znajomego i ten po przeczytaniu kartki skinął głową w stro
nę Barbary, dając jej w ten
sposó~ do zr~umienia, że zga
dza się.
Towarzystwo opuściło kawiarenkę i pod przewodnictwem Barbary skierowało się w
stronę szosy, po której mknęły
auta pełne wycieczkowiczów.
Fredek szedl w milczeniu ze
ściśniętymi pięściami. Zastana
wiał się w jaki sposób ma
wszcząć z Blll'barą rozmowę
na tak przykry temat. A może
to wszystko tylko mu się przywidziało? Jak będzie wyglą
dał w jej oczach, jeśli się okaże, ż.e były to tylko hezpodsta-

~ podejr~enial.

'Yi. ~ j~

dnak, gdy

•

łądka. ..

-

O ho niedawno najadłem się do syta, skrad·

łe:rn dużą tłustą kurę i sprzedałem ją - nieznajomy uśmiechnął się i wyciągnął z kieszeni czworokątny przedmiot, z którego boków zwisały dwie
złote kulki i dodał:
- Przedmiot ten ukradłem dziś z jednego sklepu w Szanghaju.„ Bieda zmusza człowieka do tego, że zaczyna kraść...
- Co to takiego? - rewolucjoniści z ciekawością przyglądali się. cz~oro~ątnemu przedmiotowi.
Obcy odsunął się meco 1 staną wszy na pro~
skierował czworQkątny przedmwt na twarze rewo-

lucjonistów.

Pociągnął za klapę i nagle rozeŚmiał się na gł~
W tej samej cl1wili z piersi rewolucjonistów wydarł się przeraźliwy okrzyk:
- CO się stało? On nas oślepił! Gdzie on jest~
Zdrada! TowarzyEze, wyciągnijcie rewolwery i za„
strzelcie tego psa!...
Dalszy ciąg jutro.
przecięli srosę,

za- godnia jest już poszukiw8ll}
całym kraju. Bardzo rozsąd•
go lasku, ujął dłóń narzeczonej nie pani postąpiła. że zat.rzy.
i rzekł ochrypniętym głosem: mała go kartką. Musimy jesz.
- Barbaro, wszystko widzia cze panią prosić, aby juuo
łem, dlaczego to uczyniłaś?
przybyła do urzędu śledczer
Barbara szeroko rozwarła o- i potwierdziła swe zeznant&
czy i otworzyła już usta, chcąc Dziś nie chcemy jej przeszkacoś odpowiedzieć, gdy nagle dzać w wycieczce - dodał z u.
przez szosę przemknęło duże śmiechem. - Do widzenia.
czarne auto, o oznakach pańcl
Wywiado\vcy wsiedli do au
wowych, w którym siedziało ta. które zaraz ruszyło z .miej.
czterech cywilów.
sca. popiero wówczas Barb~
- Hallo! wykrzyknęła ujęła narzeczonego za rękę 1
Barbara - muszę wracać do prowadząc go jak dziecko, vkawiarni, zapomniałam tam dała Eię z nim do lasku za
chusteczki. Mogę ~ma tam. się wia~enkę, ..otoc~yła mu szyję
udać Fredku, moze będziesz ranuonanu i rzekła:
mi towarzyszyL
- Fredku, jesteś jes-zcze bar
Rzekłszy to, skinęła ręką do dzo naiwny! Napewno sądzi•
narzeczonego odwróciła się i łeś, że piszę do tego uwodzici&
pomknęła przed siebie. Fredek la liścik miłosny. Czy nie
pobiegł za nią, krzyczał, wołał masz do mnie zaufania? Nie
jq proszac, aby się zatrzymała, mogłam inaczej postąpić. Mu·
ale dzie~czyna pędziła co sił siałam działać bardzo szybko ;
w nogach. Oboje z trudem wszystko trzymać w tajemnichwytając oddecl1, przybyli do cy. Odrazu go poznałam, był
kawiarenki vv chwili, gdy czte to prokurent mego ojca, który
rej mężczyźni w cywilu umie- przed czterema laty zdefraudo
szczali pięknego mężczyznę w wał u niego wielką sumę i
czarnym aucie.
wskutek wielkiego zmartwie- Na miłość Boską, Barha- nia ojciec, człowiek chory na
ro, co to wszxstko ~naczy? - serce, wyzionął ducha. Defrau
wykrztusił Fredek, ujmując dant. uciekł wówczas do Brazy
dziewczynę ia rękę.
Iii, a ·teraz widocznie wrócił i
Barbara wyrwała mu się siedział przy sąsiednim stolii zbliżając się do czterech męż- ku. Kokietowałam go więc. W"J
czyzn, oświadczyła:
• szł8;1Jlt za~!adomiłam t~efoni
- Jestem Barbarą Wierzbic czli1e pohc1ę, a następnie naką. _
pi,sałam mu kartkę:
..PozoMęźczyźni
z szacunkiem stań pan tutaj, zaraz wrócę".
zdjęli kapelusze„ a jeden z nich To wsiystko.
rzekł:
Fredek wziął ją w rami()Jla
- Pani nas wezwała? Bar- i rzekł z zachwyte~ całując u
dzo dziękujemy - wszystko kochaną:
już jest w porządku. Zr~.ztą
- I t~ się nazywa słaN
.AWq teco jeg~a. " tx- płećltnierzając skręcić

do pobliskie w

I

n•

„

Tania nie

przyznała się

oo znajomości z Sue.n Cla!mnri•

mógł dobrocią zmusić więźnia do ze.
znań, kazał Griinowi wziąć go w swe obroty. Cha.rewioz, bo..
jąc się panicznie Gri.ina, obiecał wszystko opowiedzieć. WteCly znalazł się znowu w gabinecie Iwanowa.

c:ozem. Gdy lwaoow nic

Iwanow przywitał go z uśmieszkiem:
- Zawsze lepiej dobrociąl Je.stem przeciwnikiem bicia więźniów„. A więc, gdzie jest teraz Tadeusz Orliński? ...
- Panie pułkowniku, naprawdę_ nie wiem.
gdzie jest Orliński._ Jestem już kilka mie~ięcy
w wic:zieniu, gdy zostałem aresztowany Tadeusz
ieszcze siedział...
- Teraz mówi pan zupełnie rozsądnie... Nie
clicę zresztą pana gnębić... Odzyskuje pan wolllOŚĆ••• Jeszcze dziś wróci pan do domu. Swym towarzyszom powie pan, że zwolniono go na skutek
vtarań komisarza Kocha, któr:r nie mógł znaleźć
lepszego od pana nauczyciela dla swego syna•.•
Charewicz uważnie słuchał wskazań Iwanowa:
-Postara się pan w najbliższej przysuości znów
powiązac ze i:.woillll towa.~zyszalW. Może pan działać bez żadnej obawy, n.ie aresztują już pana wię
cej ..• Przede wszystkim niech pan mi Ea.rdy~ek we
dą.je, nie obchodzą mnie róine dromader.ki, noszą
ce literaturę„. Ale gdy się pan tylko dowie o tym,
gdzie jest Tadeusz, proszę natychmiast dać mi
mać. .. .Poza tym g<ly pan się dowie o jakimś zamacltu, rozumie pan, chodzi mi o większe sprawy.
o przestl(p~nwa, gdy w grę wchodzi życie ludzkie.•.
BO ja, panie Edwardzie -- z uśmiechem dodał lwaaow - j~tem przeciwnikiem przelewu krwi ludzkiej„.
- Panie pułkowniku - usiłował zastrzec się
Charewicz - uczynię wszystko, ale wqtpię czy
edołam prę<lko wkraść się w zaufanie partii.„
- Nie szkodzi, dopomożemy panu.„ l.organizuje pan jakiś większy skład literatury, my panu
wskażemy lokaL gdzie... Ten lokal nie za.sypie
SJę••• Postaram się o to..• Zi·esztą jest pa.n człowie
kiem inteligentnym i zapewne pOkieruje pan d°'
>rze sprawanu•..
Charewicz odetchnął z ulgą. Nie będą go bić
w-ięcej, dadzą mu s•p okój. Gdy tylko stł\d wyjdzie
da znać towarzyszom o propozycji pułkownik.a Iwanowa. Towarzysze wyślą go za granicę.„ Zt-ozu·
mieją. że rue mógł inaczej postąpić„. A Iwanow
ciągnął dalej:
- Kom unik ować się będziemy telefonicznie.
'Sie chcę pana narażać na nieprzyjemności, proszę,
niech pan pilnuje się, żeby pańscy towarzysze niC'zego się nte domyśleli.. A tu proszę, pięćdziesiąt
rubli a conto. Dalsze pieniądze wypłaci panu urz~
d.nik okienka ó na poczcie głównej, każcleg~ pierw
;zego. To swój człowiek, dojdzie pan do okienka
i powie pan numer 325 ••• To będzie pań.ski numer.
Po godzinie był już Charewicz na wolności.
Powie wszystko jowarzyszom. Jes-zcze dziś powie•.•
A tymczasem po wyjściu Charewicza, udał się
pułkownik Iwanow do celi numer 16, gdzie siedziała jego córka. Tania leżała na kanapie, na stole
pozo~ał nietknięty obiad. Gtly klucz zgrzytnl\ł we
drzwiach, Tania drgnę!~. Ale, gdy do celi wszedł
· pułkownik, nie podniosła się nawet.
0

Str.'

Cela aumer azesnasty J'ÓŻnila rię bardzo od inPokój pl"Zestronny. okno okratowane. ale

:hsch.zenie, kan&~ stó~ krzesła, szafa. Tu sadzano

wyZ.szycb urzędników, których przyłapano na ła
pówce, oficerów, oo przeskrobali na służbie. aryriok.ratki. eo ~ełniały f ałszerstwa.„
Iwanow usładł obok Tani i powiedział:
- Córuś, WTje:lxłżamy dzisiaj, opuszcza.si na
zaws3e Polskę..•
1.awiozę ciebie na odPC?CZynek do Pitra, do
cioci Nasti. Ona ciebie ubóstwia... Codziennie otrzymuję od. niej listy... Wrócisz. do siebie, zapom.n1q o ws~tkim, ja r6wnież zapomnę„. Wiesz,
że cię kochnm, jesteś mą jedyni\, kochaną córką ..•
- Jeśli mnie kochasz naprawdę, to wypuść
mnie stąd..•
- O! zapomnij, hyś tu w Polsce odzyskała
wolno6ć. Starałem się długo, na klęczkach prosiłem
generał-gubernatora,

by

pozwolił umorzyć twoją

sprawę. Dał się uprosić, nie

wypada zresztł\, by

oficerska córka, Rosjanka.••
- Jestem Polką.„ - hardo rzekła Tania.
- Nie, Tanieczka, jesteś Rosjall.ką, prawosławDll„. Twoja matka też była pra wosła wna.„ Rodzina jej nie chce ciebie znać. ni_gdy się tobą nie interesowała, matkę twą 'WY'klęli. że za twego ojca
wyszła za mąż ...
- Nie jesteś moim ojcem, jesteś katem.
- Przestań kochanie, te głupstwa pleć, wyuczyli ciebie, zapomnisz, pożałujesz tego, co mówisz .•• Kilku opl(tańców wmówiło sobie, że zdołają
oderwać prywislanskij kraj od naszoj ojczyzny ...
To łajdacy„. Twój Tadeusz to też łajdak, uwiódł
ciebie, a potem porzucił dla jakiejś tam kuchty,
robotnicy..•
Tania zerwała się z kanapy i krzyknęła:
- Milcz. milcz! To ja jestem łajdaczką•.. Tadeusz - to bohater... Idź stąd, nie chcę z tobą mó·
wić. nie jesteś moim 'ljcem, jesteś katem, katem.
- No dobrze, j~tem katem-spokojnie odrzekł
Iwanow. - Zapakuj swe rzeczy, o ósmej jedziemy.
Idę na mia!"fo po zakupy„. Salonka już jest zamówiona.„
Tania wybuelmęła płaczem i odrzekła:
- Wszyst.ko mi zresztą jedno, co ze mnEl uczynisz. W·s zystko mi jedno... Życie moje jest złamane,
na zaW'Sze, na zawsze ...
Iwanow usiłował obją6 ją, pogłaskać, ale Tania
wyrwała się z jego ohjęć. Pułkownik wyszedł z pokoju, a ~y s!rażnik. zamknął za nim drzwi, !Zepnl\ł mu na pozegnan1e:
- Pilnować, jak źrenicy w oku.••
- Rozkaz, J>anie pułkowniku•..
Iwanow udał się, by dać ostatnie polecenia. Zastępcą jego został Wiktor Griin. Iwanow otrzymał
tydzień urlop_u, dla uregulowania swych spraw
osobistych. Córkę postanowił zamkn~ć na rok
w klasztorze, pod opieką jeg_o si<>Etry Nasti, wdowy po oficerze. Nie chciał Tani mówić, ż~ jedzie

pasta

,,mik i'' odnawia buciki

do klasztoru. Może oparłaby się temu! 1.awiezłe
więc ją nasamprzód do Petersburga...
Wraz z nim wyjeżdża Wasylisa, oraz dw6cb
7-andarmów. Dworzec zawczasu obstawiono szpiclami, a swój wyjazd zachował Iwanow w ścisłej
tajemnicy, - do tego stopnia. że nawet kochance
Ewojej nie mówił o tym, iż opuszcza Warsza wę.„
O wpół do siódmej przybyła do gmachu ochrany stara Wasylisa, sługa Tycl10n przyniósł walizki
z rzeczami, by pożegnać jaśnie panienkę, którt
opuszcr.a na zawsze Polskę. Wasylisa wcszła do
celi Tani i odezwała się do niej czułym głosem:
- Gołąbku mój kochany, ubierz rię, przyw:ioo
złam ci twój żałobny płaszcz._
Tania zrezygnowanym głosem odrzekła:
. - Powiedz pułkownikow~ że chcę jechać nl.
c.mentarz, nn grób matki ..•
- Gołąbku, pociąg wyjeżdża o ósmej, nie zc1,,

fymrJi~· mnie nie obchodzi, chcę pójść grób mał„
ki, inaczej nie wyjadę.„
Wasylisa zakomunikowała o tym pułkowniko
wi. Wkrótce z gmachu ochrany wyjechała kr_yta
kareta, pod eskortą oddziału policji i ką_zaków. Kareta szybko posuwała się Wolską, w stronę cmen•
tarza prawosławnego. Z karety wysiadł Iwanow
w towarz_ystwie Tani Sz;yhko szli w stronę grobu.
Tu dopadła Tania grobu swej matki i wybuchł.a

na

płaczem.
Długo łkała Tania, a usta jej szeptały słowa
modlitwy. Również z oczu Iwanowa, który wspomniał teraz swą piękną Sofię, sączyły się łzy.

W.reszcie spojrzał na zegarek i powiedział:
- No, wstań, Tanieczlui, jest późno, spóźnimy
rię na pociąg ..•
Wasylisa pomogła Tani wstąć. Wsparta llJl jej
ramieniu, podtrzymywana przez Tychona wróciła
.
cło karety.
Kareta przybyła na dworzec tuż przed odej.
ściem pociągu. Taqia zajęła miejsce w sypialnym
wagonie salonki. Usiadła przy oknie i smętnym
okiem spoglądała na · pola, przesuwające się prZed
jej oczami. W sercu jej narastała decyzja .•.
Nanrzeciwko niej si~ział pułkownik Iwanow.
Oczy }ego kleiły się, od kilku dni n.ie spał. Pamię
tał jednak o tym, by powiedzieć W asy lisy:
- Starucha, zważaj na panienkę, bo jej źle
z oczu patrzy. może sobie krzywdę zrobić...
Miarowo tłukł się_pociąg, monotonnie rozlegał
się turkot jego kól Tania wspomniała wszystko,
oo J>rzeszła, oo uczyniła w ciągu ostatnich miesię
cy. Nie, nie zazna JUŻ spokoju na tej ziemi...
Wspomniała Tadeusza, jego twarz, wyraz jegt"
oczu, gdy rozmawiał z Jadzią. Tak, on kocha Ja·
dzi((. Bądź zdrów sokole - szepnQły jej usta.
Spoj_!.zała na ojca. Pułkownik się zdrzemnął
Stara _Wasy lisa spokojnie cerowała jakąś skar_
petkę.
Blysltwic:mym ruchem ręki otworzyła Tania
drzwiczki. W yskomyła.
Rozległ si-: przeraźliwy krzyk.
Iwanow zerwał się z miejsca i pociągn"ł hamu~
lee. Pociąg natychmiast rlanął.
Dalszy ciąg jutro.
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spac się w dziupli. Dopiero o
świcie opuszcza swe szczeg61ne pomieszczenie i ·wraca do

·Jeden mieszka W dziupli drzewa, drugi - ·. stale na 'Statku
W Bri~"bane zmarł milioner,
Edward Rob~. Od na.jwoze~
niej młodości marzył o tym,
aby zostać marynarzem. Los
jednak chciał inaczej. Rohbes
był farmerem, handlował grun
tami, był sprzedawcą w wieinitowarowym,
kim
zostać
mu się ale
nie udało
gdy domu
marynarzem.
Z biegiem lat Robhes dorobił
się wielkiego majątku i ooecnie mógł urzeczywistnić swoje
marzenie z lat młodzieńczych.
Ąle teraz był już zbyt stary,
na morze.
aDy wyruszyć
W padł więc na szczeg.6lny pomysi. Wybudował niezwykle
komfortowy jacht, który był
wyposażony we wszystkie możliwe udogodnienia i k tórego
budowa kosztowała 50.000 fun
tów. Na pokładzie tegó statku
.tn.ilioner mieszkał w ciągu 35
J~t i podczas tych 35 lat jacht
e1ągle stał na kotwicy w porcie w Brisbane, ciągle gotowy
110 wyruszenia· w drogę. ·Największą zaś .. przyjemnością
Rohhe.sa było stanie·na mostku
kapitańEkim i obse~owanie,
ja~ · 111;ary~arz.e podn~szą kot1111cę· i sc1ąga1ą mostki.
-oSzczególnym dz!wakiem byl
mister Gooffry Pitt z Boxted
.(Anglia). Wybudował sobie 7piętrowy· dom i każdego dnia
w tygodniu mieszkał na i.nym
piętrze. Nie rozumiał bowiem,

.· ąedley od kil
jak ludzie mogą stale i ciągle mie co robi policja w jeg<> pry-1 Mister Oliver Jil
mi~ać w tym samym loka· watnym mieszkaniu i jak we-- ku lat ci~~i na szezególne dzi
s-zła tu bez jego pozwolenia. wactwo. Nie :może spać w zam
.
lu.
tYD! p?kazał. umowę kup kniętim pokoju 1 każdej. nocy
Przy
~e
dl~,
byłoby
J~k.
. - ~~
me~ozhwosClł} stale nosie J:ed- na, z któreJ wynikało, . ~ !la- wymyk&; ~ię. z~ s'Y.e.go ~1eszka
ną i tę samą koszulę, tak 1estl był to drzewo .od właśctCJela rua w m1esc1e 1 udaJe su: do po
bliskiego lasu aby tam przedla mnie niemożliwością stale' lasu za 13 szylingów.
w jednych- i - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·
mieszkaćpokojach
ciąglesamych
itych
twierdził dziwaK. .

I
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Przed kilkoma tygodniami
policja z Essex urządziła wiei
ką obławę w okoliczn-ym. lesie,
poszukując zaginionego dziecka. Podczas obławy policjanci
dokonali niezwykle sensacyj.
nego 9dkryci.a. W pewnej chwi
li psy zatrzymały się przed po
lężnym . drzewem i zaczęły
gwałtownie szczekać: To zaintrygowało policjantów i ohejrzeli drzewo. Ku ich zdumieniu ujrzeli, że w jego dziupli
jest urządzony pokój. W , poko
.fu znajdowały się: stolik, krze
sła, łóżko, naczynia do gotowa
nia i lampa ·naftowa. Z począt
ku _policjanci przypuszczali, że
~ykryfi gniazdo przemytnicze
albo też kryjówkę jakiegoś
przestępcy:

Jakie było jednak· zdziwienie oficer:a policji, gdy 0 zmierzchu ukazał si~ mister Ofiver
Haedley, popularna w Essex
osobistość, .i wszedł do dziupli.
Ujrzawszy policjantów oświad
czył z oburzeniem, że nie rozu

ft
U ·

oświadczył

dziennikarzom - i mogę wyko
rzystywać moje uprawnieI).ia
jak chcę. śpię gdzie mi się ży
wnie po.doba i. jak mi się zda·
je, tym postępowaniem nie cz-y
nię nic takiego, coby stało .,.\
sprzeczności z prawem.
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o~, Ji:Ot~ w De- yęr, Ikt.~ ta~a;r~-yiszytł jej i·~· C2ly histerii, śpffier\~amikli
iiroit, ~toey nuesmł · S'lę w dra- WlSZędzlle J&'k ohen i w pmed- me mozna uznac m ruebez.

pBlÓ2lu ohniur, ~~chl s&ajk
pesi;is<:melu. · O swllCle · ~zyscy
pOll"fumzy, pokojówtk.i,- · lOikaje,
~z]la.rze, kiud1.al'Zle ·i inni
por~oili pl"croę. W · odpowtiedlm na. 1ieln . kiroik di.ya'lflkcjia hoWu nie pozwobaia ·objąć piracy
11815/Łępnej r.ainm.ej mnii:amńie, kt-0
ra ieszcze nie wiedziała o wy
huchu strajku.
. w,4 filta ięd ' (ł · k:. · h.
m 3!_ ~L ~Jłt ?J. ~.

d!zi~ stmjiku umy.ślnie pl'lZy- pi:eozmą clmr'{)<hę?
~
"
.
1~CJ!ał z RoJ.lywoo.d sanno~o-:;
~,K1es1Zt0nlkowy . soipI"mn J><r
tem, .aiby i:}"filro .być w jej po-

hli~u, m tk-1.ał !iię jesZ1oze brur-- mimo swegio. maJ:ego. wzrootni
d 21~ej nanru<li:lii.ć. . Ohrz)'IIllał po 00.zmruozi:la srę w1ellkwn. Blpeiyk6j 1I1ia pimwmym piiętr.oo i w t~. U~l)~s~M:V'sZJy o ta.Icim, roz
dzień wy.hu1d,11t1 _61i:lrajik.u udal WlBJ2llllillfU! spL~a.olik~ o!>~
wała o~f1ty. obiad.. Stra1ku1ąsię rpiieaoo na 20 piętro.
.C'f do;\7\~Zll&W~ZIY IBę O ch0t~
.
się bie ~~Y'~(l']Jki1• • ;postruno~ili
Na.,i'bl.ł>i:dz.iej pirtzJejęła
s&rajkiia:m . śpiewaoz\ka. Lili poslaic Jel Jedzerue. Gdy Jed"
Pcms. D01Wied121iiawr;a'T.V' ei"" że nak ujrzeli to wszystko, co zad · ' 't
"'
~;
·
·
ue11u a persontl.IJtfill OUIDl a się
povsom:el hotelu pOO'ZlllJCil !p!l"a- mow1 a, zie z llilllllielrniem pok,
~
. e 'Y1s, ._„„__~a SI ~dziel cę i ile Wirrbd'Y i iielerony Sl\ lT2'iąisnęli gbO'Wlami.
pr~ 00
•
·
· ·
··
.
21nia.J .ol!..luo~ Y<uU
gosci, wsr
1
. - Jeśli ~n~ jest ~O!Cl;, ro
. .oon. ~· a oo ~J.~EliZ.
~ail() si~ kiłka. ~a:kOlll.iltości. ll?ll!'Ml00
JBik Sonl\8. Heme,_JeJ adoriabar n~eJs~. ~ rµe otrzyma sru~dr.. me wo1nio JeJ bak du-z.o JCSC arty1sta .fiJJmawy Tirom PO)'eif ma ani obiadu, wyb'!chła ~1ste ośw.i:aidczyl strnajkująicy kllli . śpiewao2lka QPeil'OWa. Lili tycznym płi;tczem 1 oś~iad- cha1rz i Lili Ponis mimo swego
Pons, n.a.zyw-ana. ze w21ględu cz-da . '™:0 Jemu ~enazero- v.-ielJkiego apatytu ma.siada się
na swój mały ~ ,,kie&ron w 1• • ze me wystąpi w kon Midowolić .skromnY'm „dti.etea~l"Cle_, wyi,znarony1!1 :11~ tien UytC1filJ'1lll O'hiiadieun", jiaki spoży
kowy;m sopranem".
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wieczor. BNllk wvgod i JOOze.
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·róż.inie
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W nietlietpsZJej syituaicji od
się ~~·eślii ~() ~roMooieJ na }aj gl0s.i :zicłfrowie. Men.~
sytuaicr1. Sc;m11a H.e:me i; ·~Il?- U!Spokirul 1 ~ewa.ozkę. Z<ak.omu zmiaikoonityiah go.śoi 210.&j.dluje
QZOilJO ~hie GOlbrodUB?ID'°®CU\ ruJooWl8J , jej, że Stloo.j>kujący się jeszioze 2500 OSIOO, miesz.lka.•
uznała, ze to wszyEtko Jesrł. bar są ti&k. sm&ahebnlii. j,ż J>9'SbrunO- jąc)nch obeoni.e W wielkillll h,o..
dz.o zah&w_.n.e i nie oilr-Z)~- wili dlbać 0 chorych i ka.rimić telu.
s2ly :tiain.neJ k:awy. postianow1-
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-~-----~---------„--am---•

•

cia
handlu .~etal.iczny~n ~aryza 1 okolic !:. ~~~~~= t:=~ Nabożeństwa bez bK
wP~Y~
JUtt .to~ łaJtW!ll.
We w~oraJszym w:elk1e domy towarowe i ma- chmur.
ukaZJały ( gazyny oraz przeważna część
„pzi~nniku Usta~
się teksty d~kiretow, u.chwało- wielkich sklepów będą za·
ny<fa ostatnio l!rzez .~a~ę mi.ni· mknięte. Prawdo.podobnie 0 •
s~row w spraw~e ,we1scia w~y- twarte będą tylko · drobne
4-0-.,.odzin· sklepy.
me postanow1en
~ym tyg~dniu pracy :,_ h~- . Dzień P_on:iedziałkowy przy·
dla detalicmym, hankowosc1, bierze więc w ł'aryżu wygład
kasach dnia świątecz.inego. Praoown'ii
uhezpieczc;11fa.ch
cy hainikowi i towarzystw uOSZQZęOOOSCI.
Dekrety t~ przewidują w hezp ieczeniowych, co do któha.n.cllu detalicznym Paryża i rych postanowienia o skróeeokolic ~ dni odpoczynku fld niu cza.su pracy wejdą w fypra.c-y:, a mian. ni edzielę i po- cie 12 kwit::tnia, świętować hę
dą natrun.1ast w sobotę i nien1edz1ałek.
.
Jui w przysmy poniedział ek dzielę.

'°

nie

Z 20 pręti;a ~~.~~a
~o pocLm~L, pie ~uesc~ly
su~ kuclirue i. tam stiwie~1~a
ku ~we.mu ruezadowolenm •. ze
straJkUJl\CY przed porzuceniem·

.

.

,

Z ~zP?rzą~ema b1sk!J-po~v

Trewiru .1 S..p1ry odhy~ałą się
w zag~ę_hm Saary nabozen~twa
bez b1c1a .w dzwony. )~z ~a
rezurekcyjne uroczystosCl w1el
~ra. cy. m~li WS'Y!sifklle Skła kanocne nie .h~to "!dzwony, <:o
wywołało w1elk1e wrazeme
dy z zyw.nioscią.
Adorator Sooii; Tiron· Po- wśr6d og<?łu ludno'Ści.

Dawno już minęły te czasJ•\ mają .też . z · ~wodu, ~ego
gdy kr.ó lowie p<>dróiiowa i inoog11ilrir.>. nneprzy1emnoSCI. Te
otoczeni znaczną swiiitą. i służ- &:o rodza~u · w~pad~k zd.~rzył
bą. Obecnie korOOlowane gło s1ę Q1Statm'o kr~lowł helgiJsk1e
wielką mu ~pol~?w~. .
w.y odznaczają się
Krol be~g11ski ru~awno poskromnośoią i tak na przykład
duński król udający się . każ· jechał do Norweg.Jll, ahy
dego roku na Riwierę, jedz:ie wi.ed~ć · swoje~o sz~agra,
zupełnie sam, czę.sto n.awet me ks1ęc1a norweskiego, ktor.y o·
zabierając z sobą swojego żenił sdę z sfo.~trą ?mairłef ~oadiutanta. Królowie podró- ny króla Leopolda. Kr6 Jeżujii przy tym w zwykłych po chał drugą kłas·ą_ w towarzyciąga~, •jmując ..miej~ w stw~e swo{·~go a~mtanita. ~dy
pr:zedz1ale wraz z ilJlllym1 pa· :eo01ąg zb izał się_ do granncy
sażerami. Nie chcąc się przy duńskiej, w przeoziale znar
t-ym narażać na natarczywą dawało się poza królem ii. jego
ciekawość podróżnych a.ni na towarzyszem p<>dróży jeszcze
zby.tm.ią uprzejm<>ŚĆ urzędru- dwóch pasażerów•. W końcu
ków, u.dajq ~w podróż i•ncog pociąg. zailrz~ał s1~ na. JY.>~r~
ruemieclcieJ
:aito za paszportem dyploma- niczneJ stac.JJ!.
tycznym wystawionym na ob- Warnemunde i do w&gon~
niemieclci,
wszedł urzędnik
.
ce nazwńsko.
Podstęp ten prawie że nig· aby przeprowadzić kontrolę
dy nie d~e pożądanych rezul paszportów. Również i króla
rosił o paszport. Król p-0tatów. K..r6lowie są bowiem
na ogół poznawiam.i, a często da mu · pMZl~rt dyplomatycz·

Walka ria wodach FrancJI?

Kaipitain. i załoga
~r-0~~.a hU:sq>a~e.go „Mar
C~io , ktory został zhomhar
d()wany i osia~ w pobliżu wy
PARYŻ. -

br:reży

iil.a

mieli.źnice.,

prlla5łu-

chan.i przez ża:Iiidairme.rię .w
Dax; oświadiozyli-l iż w.stali za

·.

'· . ' . ~ec)..koicna.~

.

,

pod·c zas podrózg do ·Norwegii

por·

·

.

Zarządzenie obu bISk~pow
'vydane zostało "! odpowi~zi
na !ozporzą~zęme rządowego
koilll.sarza Bu~ck~la, znoszą~t
z dniem 1 k"!1e!ma wszystk!e
szkoły katolickie w zagłębiu
Saary.

Przygoda ·króla Belgów
oo-

f.djęeie nas:re przedstawia. jeden z monumentalnych drapa·
CZ1..chmur w Brazylii, a mianowicie t. zw. „gmach Marliaelli" :_w.' Sao Paulo, mieszczący 1.000 lokali mieszkalnych

w dzwony

l

skocreni przez oocręty wo.jenne ~ws.tańców · w OICH.egti<>ści
mili Od b:iizeigu.
Z tych oświa.doz.eń

~- i.ż

at..k

wynika-I

n.a.s~ił :ui_:ter.]lto-

~stawiony na nazwis~o
Iny
hrah~ego d~ liclvu~. ~rzędnik

przy1rz~ł się uw~e dokumentow1, ~ .~~1tępme zapytał
c~y „~rahiia !11e m~ przy SQ~1e p1en1ę~Z): ~rol odp~rł,
ze p.r zewozi .P1ellllądze .. Wowczas ~i:~nik poprosił ah:;
„hr~ia poka~ ~u. pozwf.>
lerue ,na prze~oz ~leni~zy.
~rol był .mezn;i1erwe. zeli~
Illll~:>ny .tym ząd~em. Nie wie
d~iał, ~e prz~sy. o _pozwole·
we na ~rze.w?z pu~węd~y d~
tyczą rown1ez ludzi pos1ada1ą
cych pasz.1;1ort ~)'--pl?matyc~
ny. U~zędn.ik w-y:Ja~n:M m.u. :re
prze~J'.' te rozc1ą~aJą się na

~zystki~e ~z. wyJą~u O&:>by
t po?e1r~w1e spolrza.ł . na

'.'hrabiego • przy-puszczaJąc,
z~ ~a do ozymerua z_przem~
m~ie:m ~ah~towyll!. Uspraw1e
dhwi'i;tn;ie się krol.a Je5~U:
bardzie_{ go w tym u.peWIUł? 1
poprosił, aby udał s~ę z mm
na ~terunek,, gdue cała
sprawa sii~ wyjaśni.
Już król podniósł się z miej
sca aby zadośćuczynić żądaniu
urzędnika, gdy tego ostatnie·
g~ ktoś siuknął w plecy.
Urzędnik obejrzał się. Za nim
stał jego duński. kolega, który
go po:iniorm<>wał, że „podejrza
nym osobnikiem" nie.,iest ni.ki
inny, jak król belgi_jski Le·
opold. Ur ..:ędnik przeprosił
wówczas króla, zasalutował i

rialn-yich wodach francuski<:h.
Zeizm~iom ~ytm J!ItZOCzą 1!-adbrz.ei2mi m1es1.Jkancy, k.torzy
wd.dzieli bły-sk po wystr~
lach &l'!illatnich, a nastę.pme
sł-yazeli pr,zynajmniej po UJ>.ły
W}e 30 sekund huk wystrzafów
P.rawdopodohnie więc aita-k
nastąpił w-odileei przymajmin.iej 6 lruh '! :_ . od wyibr-z.e- oddaliiJ się.
ża, a więc poza pasem 3-mi.Jor Dalsza podróż odib-yila się
już bez pneszkód.
WJ.'111 wód ~ri.aJm.~

•

Str.?

OSTATNIE
WIAOOMOSCI

SPOR T

Belgijscy akademic1 w stolicv.
'

rozegrali szereg

interesuiącrch

imprez

Za sznurami ·ringu

Zarz~d Warszawskiego Ok.r.
Zw. Bokserskiego rozpatrywał
na swym piątkowym posiedze
n.iu sprawę propozytji Polskie
go Zwil\zku Bokserski_ego odD.ośnie urządzenia w Warszawie finałów bok.serduch mistrzostw Polski w dniach 242, kwietnia. Mistrzostwa te
pocz4tkowo miały się odbyć
na śl'lSku, ale ostatnio śJą:>ki
OZB zre~ygnował z tego przywileju, skutkiem czego za-

y1!

Proiektv zm·an organizacvinJch

nfl(I PZB zdecydował się powierzyć mistrzostwa
wanzawskiemu.

J.

wśród sędziów

okręgowi

W związku z tym zdecydowano zwołać na niedzielę l1
kwietnia o gQdz. 10 rano w lokału PZPN posiedzenie WSS,
przy PZPN, na które wni~ki
te będą ostatecznie prztpracowane i uchwalone, a następnie
dane do zatwierdzenia .PZł' Nowi. Na posieqzenie to zaprookri:także delegaci
bę<ląwydziałów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·szeni
sęspraw
gowych
dziowskich.
Jeśli chodzi o wspomniane
to szereg nosi charak
wnioski,
przed star~e1n
ter porządkoM"y i zmieria do
usunięcia.. istniejących UEterek.
Białostocki okręgowy zwią- łystok nie obsadza.
--oDalsze wnioski zmierzają do
zek bokserski wyznaczył do
-„wodów grupowych do mi- Boksersk~. repr.e~entacja Lwo podniesienia cenzusą wyksztal
1trzostw PołBki. które odbędą wa na ehminacJe do mi- ceniowego od kandydatów sę
się 10-11 kwietnią_przy udzia strzostw Polski, które od.będą dziowski-eh.
k drużyn Wilna, Warszawy i się 10-11 kwietnia w Luhli- Inne wnioski omawiają kwe
Bialegostoku w Białymstoku, nie, w_yglądać będzie następu stię uregulowania terminów
Jlll&tępujących pięściarzy: Mi- jqco: Wróblewski, Olhert. Gó~ walnych zgronią.dzeń wydziacbalrki, Sandler, Piotrowicz, tceki, Sprung, Biłyj, Michnie- łów okręgowych w związku · z
Witkiewicz, Kusner i Fuks. wiicz,, Siikwarkoiwski (w wadze wablymi zgromadzeniami O •
.W ag półciężkiej i ciężkiej Bi(l- l µólciężkiej) i Baranowski
Z. P. N-ów. Wysuwane są także sprawy mające na celu uNa osłain.im posiedzeniu W"/

m.i-1

bialostocc1

( l• .bedil bron~c·:• barw \Varszawr

OH'O

WICEMISTRZ śWIA TA W PING·
PONGU W SOSNOWCU
Wicemistrz świata w ping-pongu
Ehrlich bawił w Sosnowcu, gdzid
rozegrał w ramach turnie.iu pi·ng·
pongowegQ miejscowej ~Iukahi 5
pokonał

5 zwycięstw.

kolejno Fiszla
21:13, 21:16, 21:18, Koj)lo·
wicza (Sosnowiec) 21:14, 21:9, Was•
nera (Sosnowiec) 21 :17, 21 :13, 21 :t•,
Nava.r_ę (Chorzów) 21:18, 21:16, 2f:l9.
oraz Krausmana (Sosnowiec) 21:15.
21:14, 21 :17.
Najciekawsze było spotkanie Ehrlicha z· Nawarą. który stawił mistrzowi zacięty opór, a w trzeciej
grze . prowadził nawet 16:11.
ZA ROZEGRANIE MECZU
WBREW ZAKAZOWI PZB.
Polski Związek Bokserski zawiesił niedawno sos'o owieck1e kluby
bokserskie: policyjny K. S. i Makd•
bi za rozegraJ1.ie meczu bokserskiego z budapeszteńską drużyną BTf{.
zakazowi Polskiego Zw.
wbr~w
Bo ks ers kiego.
Kluby te zwróciły ·się do f >J 1 •1<iego Związku Boks. z prrubą o l'on
ne rozpatrzenie tej sprawy. , lB.
wyraził swą zgodę i sprawa tych
klubów zostanie ponownle rozpa·
trzona na posiedzeniu w dn. 25-tyui
kwietnia.
Ehrlich

(Będzin)

.w.

MECZ

PIŁKARSKI

WARSZAWA- KROLEWJEC
Warszawski Okręgowy lwią~k
Piłki l'lożuej zwróciJ się do Związ
ku Pilkarskieg.o w Królewcu z propozycją rozegrania meczu Warsza·
wa - Królewiec w Warszawie "
borów, to wnioski omawiają dniu 9 maja r. b. Królewiec praw.
konieczność rozszerzerua upra d1>po<lobnie zaproszenie przyjmie.
wnień sędziów przy wyborze W TRZECIM SPOTKANIU TILDEN
POKONAŁ PEHRY"EGO
W Pittsburgu rozegrany wstał
w ł a d z ~ ęd ziowsk ieh.
'Według projektu tego. wy- trzeci mecz tcni.sowy pomiędzy Til~iały spraw sędziow~kich ma denem 11 Perrym. Tym razem zwyją być wybierane na walnych cięstwo odniósł Tilden w stosunku

pllhar•hich

Zarztld okręgu warszawskie d.t:iału spraw sędziowskich P.
go poczynil już pierwsze kroki Z. P. N. rozpatrywano cały sze
reg wniosków, które wysunięurządzenia
w sprawie
atrzostw ale natrafił na duże to na walnym zgromadzeniu
trudności z wyszukaniem od- PZPN i przez okrc:gowe wypowiedniej sali. Dyrekcja Cyr działy spraw sędzi.owskich od~
ku i Operetki przy ul. Karo-( nośnie zmiany organizacji sęwej nie mogły bowiem narazie t.ł.t:iów pił.karskich.

Pieściarze

•-

spotkań, o<lnosz.ąc

szawskiego AZS wzmocnioną nym), a dJla Bclg6w J81Stgne i
oe:
W PIŁCE NOtNEJ BELGO- studentami z warszawskich St~e (po diwa).
wyłsz,00 oozelni nie należą- WE FLORECIE ZWYCIĘżA
WIE BIJĄ WARSZAWĘ
ZNOWU BELGIA
Mecz pił!karski ro~any cym.i do A:/13, przyniósł 7.decyW spotka:niu na florety repomięd.zy rep~taeją aika· dowane zwyictęsllwo drużymie
demicką Belgii a drużyną war ~~Lgijslqej w st~~ 3:0 preren.tacja Belgii odni{)!Sła
wecycl()Wa.ne ~ięstwo nad
.
.
.
(t.O>.
B.ramk.1 dla zwy•ou~zt;óW ·zdo warszawskim AZS w stosunku
p_ookt dla Polabyli van de Mel"lih (1) 1 Piwne- 8: t. ed.
Nawrocki, bijąc
ków zdob
!aux (2).
W SZA.BU AZS BIJE BEL: mistrza Be gii St.russe.
dać w tych sprawac:il decyduZWYCI~TWO BELGóW
GóW
jących odpowiedzi. Wobec taW SZPADZIE
szel"tni~
zawodach
W
kiego sta.nu rzeczy zarząd ok.tę
W ostatniej kookmencji w
gu warszawskiego zwrócił rię \V sza.Wj zawodnicy AZS Wardo PZB z prośbą o ~czekanie szawa pokonali rewrezen.tację sizpadziie balg!Jska re,prezenta
cja akademicka pokonała AZS
z ostateczną decyzją do 12 bm. BeLgii·5:4.
}'11rukty dla Pofałków zdo· warszawiski 7:2. Puinikty dla
W tym terminie zarząd WOZB
będzie miał o&tatecznl\ odpo- byli Zapasnik (3), Ostanko-1 P<>laków zdo1byli Mi.roW&ki i
wioz i Kallimierczak (po jed- Kazimierczak.
wiedź w sprawie sali.

W piemwzym dniu rozgry·
wek akademickich pomiędzy
reprezentacj~ &partową aJkadOm~ków Belgii a reprezenta·
ejami akadlemików wan;zaw!flcich wyniki były na.stępują-

To

~prawnienie

. h
zgroma d zemac

sę

d .,
z10w,

a

6:2, 8:10, 6:3.

Jitk wiadomo, ·w pierwszych 2-ch
przewodniczącego okręgowrgo maczach Tilden przegrał z Perrym.
NAGY ZDYSKWALIFIKOWANY
wydziału spl'aw sędziowskich
mianuje z pośród siedmiu wy- Po powrocie węgierskiej reprP.d · 1 zentacji bokserskiej z tournee z
'
b ranych czł onk ow
wy z1a Dani:, Szwecji i Polski, kierownik
spraw sędziowskich PZPN po drużyny p. Kankows.ky zdyskwaLi·
zasięgnięciu opinii zarządu Q. J'ikował reprazeutanta Węgier w wa
dze ciężkiej Nagy'ego za dopuszcz&
P. Z. N.
eśli chodzi o wydział spraw nle się. s".eregu~wykroozeń przeciw·
ko przepl.SOm podczas tego tournee.
.
.
MECZE PlŁKARSKIE
sę z1owdcieh przy PZPN, to
W W ~ZA WIE
wybierany on byłby przez wal
ne zgromadzenie przedstawicie W sob_oh: odbył się. meczyom!ę·
· dzy Gwiazdą a Okęciem. Zwyc1ędz· t •
h
l" k .
ia ow, a Je żyło zdecydowanie Okęaie w sroL o xęgowvc. wy
·
go przewodmczący hylhy wy- sunku 6:1.
brany przez walne zgromadze-1 ~ramki dla z~ycięzc6w zdobyli:
nie PZPN z pośród siedmiu wy G.a1ger (2), ZbroJa, Polak ! Głowack1, a dla pokonanych 81renzweig.
branych k and Yda t,ow.
Widzów zebrało się ponad 1000.

l

T·erminarz

UgO\v1

przejmowarua a1.ostał os~t~ie ustalony termi-1 9 maja: Cracovia - Warszawian·
gend przez nowouhrane wy- D!ll~
ł
zawodow. ligowych na ~n ka. Pogoń - AKS, Warta _ Ruch,
4 działy. projektowane jest r.ów- h1ezący.
aC mJS fZOS WaC
na O
Teruunau len pmeóstawu ŁKS - Gairban1ia
2; maja: Garlus.~nia - Ruch, CraN• posiedzeniu zarządu Warsuw-1 waga piórkowa: Małecld. rezerwa nież, podobnie jak w okręgach .lę następuj'.lco; .
U. kwietnia: Wisła - Ł~ .• Gar- covia - Warta. Pog-0ń - Warnei PZPN, wprowadzenie trzylet
•
.
1k~ Okręgowego Z.wiązku . &~- Forlański;
wag.a l«:kka: BłażeJewm. reEerwa niej kadencji dla wydziałó. w barn1a .- ~arta, Wmszaw1anka - wianka.
u~11~ego us1aio~o skład oolu•e!·
27 maja: Wisła - Cracovia, ŁKS.
· k Craco~, ~S ..,. Ruch.
d · k" h •
lkieJ reprereniacJi War11zawy. kt-r Łukamew1az;
18 kw1et'!1a: Ci:aoov~-LK.S„ WłU' T, Pogoń. WIU'S7.lllwianka -- Garbarwaga półśrednia: Kolczyliski, re- spra~ ~ę z1ows lC ,1 pow1~ •
ra walczyć będzie aa elllninacy1-

b k ser Sk h

·

t . h POISk

aych ~wodach boksusk.i<:h o wi· zerwa Doroba 11;

II

szerue liczby członkow do s1ed ta - Pogon, Wairsz.aw1anka - AKS. nia.
LKS W
"'--b -.
•
'Si\
.
łluch - Wisła.
. • U:·
JV ma1a: "!"" arma ·25 kwietnia: Wi. '-i - Pog-0ń, LKS.

waga irednia: Pieaniki, rezerwa miu
etrwstwo Polski w dniu lt b. m. w
•
Jłia.lymstok.u. Skład ie.o przeililtawia Fabisiak;
Pod głosowanie dany będzie
waga półaiętka: Doroba I. rezer.
eię DllStępująoo:
także .wniosek zmieriający do
. R . d5ł · rezerwa wa Lu.ka;
So~if:~ęika: Mizerski, raerwa w-egulowania i rozgraniczenia
.J:!ic~ J.llUsza. un em.
waga kogucia:
J:;i.piński:

Teddy,

_ Warta, Wa.rsza.vianka _ Ruch,
AKS - Czarni.
2 maja: Cracovia - Pogoił,
- Warszawianka, Ruch -·ŁKS.
; maja: ĄKS - GarbarniaWyjazd ekspedycji do Bialego- spraw finansowych wydziarezerwa
6 maja: Wisła - Garbarnia.
łów. Jeśli chodzi o sprawę wystok1r nastąpi w dniu 9 b. m.
·

-warta

ta -

AKS., Ruch -

Cracona-

6 czerwca: Garbarnia - Cracovia.

Pcmoń.- Ruc~. ŁKS -

Warszawiaa
.
ka, AKS - Wisi.a13 czerwca: Cr!IC?v1a-AKS, Wu·
szawiauka - P~on.
27 czerwoa: Wasła - Warta, AKS

„ ................................:~--------------------------------------„...............„ ...._......... - 8ŁKS.
sierpnia: Ruch - AKS.
sierpnia! AKS - Warszawianka.
t5 sieri>11ia: Garbarnia i . dziś na ringach Ruch
a.rta•
1

pogoń,

W

.?2 sie11>nia: Ru.eh - Warszawian•
ka.
· 29 sierpnia: Garba.mia ·- AKS.,
Cracovia.
ŁKS, Warta Pogoń Warszawillllka - WUa.
· ; września: Cracovia - Wisła, PoWa.rta, ŁKS -. AKZS. Ruch
goń - Garbarnia.
19 września: Wisła - Ruch, Wuta - Ga1tbarnia. Wal'szawianka ŁKS,

Przed laty, gdy walczono na gołe pięści trzeba było zawodnik.ów namawiać do wu.lki.

kł

, zal
fr
b
opotu Y pows zymac s one
zap~dy zawodnikow.

-''
•
"' d • ma me
D ZIS
mW.o
sę Zia

AKS -

Pogoń.

26 w rreśnia: Garbarnia - Wisła,
ŁKS - Ruch, AKS - Warta.
15 października: Cracovia - Gar·
barn.ia. Warta - Wisła, Ruch - Po.
goń.
17 października: Garbarnia -War
sz.awianka, Pogoń - Cracovia. t.XS.
- Wisła.
24 paździrrnika: Cracovia - Ruch
Po~~ń - Wisła. Warta - ŁKS.
31 października : Wisła - AKS.
W&rSZawianka - Warta.
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.G rupa angielskicli ,,tołnierzy" na froncie madryckim. Znaleźli się
oni tam przypadkowo, gdyż sądzili, że w Hiszpan.ii znajdą praeę,
- a lym.C7.8Sem kazano im stnelać z karabinów. .
;

Najuowszq
Na ~djęciu

kolC?Dią Anglii jest Adea, w którym upały są straszliwe.
:widzinl~ olbrzymie cysterny specjalnie
gromadzenia

wody deszca>wej.

do

'

· ~ł.own?k: angielski,
óświetłony

'

patroJująCf wybrzeża Hiszpanii, j~t silnie
(w nocy) w obaWle i.taku ze strony samolotow.

:Po raz pierwszy w powszechnych '\Q'borach w Bułgarii
kobie~. Na .z(lj~iu widzimy 102-letnią chłopkę, która
•
daje swoją ka.rtkę wyborc74.

:i

.

udział biorą
również od·

.

lndr1·ser wrogowie .spllłeczeńslwa ~ł~:i~:Jj~~!;~ti
Znów pogranicze na północno. zachodzie Indii stoi w płomieniach. Indyjskie oddziały
wojskowe E'ą otoczone przez
wojowników szczepu górskiego Pathanów i z wielkimi stratami wycofują się z zagrożonych okolic, a brytyjskie tanki
i samoloty muszl\ brać udział
w tej morderczej wojnie bez
p~rd~n1:1 11 0 ktqrej u n8:s narazie się Jesz·cze mało wie.
Kim są przywódcy fanatycz
11ych wojo\vników górskich,
którzy . bezli~ośnie zabij.at'!
przeciwmka i wolą poniesc
śmi~rć, niż, dost~ć się do n~ewoµ.
głowij.~J' kwaterz~ llldyiskie~o ~ddz1ału „.Intell.1ge1.1-;
~ S~rv1ce w pelh1 znasd}!J'e
su~ }ist~ „'\~l'<>gow społecze~t~
wa ., N1ektore _naz~1~ka są J'~Z
13kreslone, .P~~~w~z !eh posiadacze pomesli sm1erc.
„F AK.IR Z IPI"
Czołowe miejsce na iej liście,
tajmuje Mirga Ali Khan, zwauy popularnie „fakirem z lpi".
Obecnie 8000 tysięcy hrytyjskich żołnierzy poszukuje na
pograniczu afgafu:ko • indyj'skim 35-letniego ~ężczyz.ny o
rudych włosach i brodzie, odzianego w białe szaty.
Nic
więcej nie wiedzą o nim agenci angielscy, którzy w przebra
niu przedarli się przez niehezpieczne pasmo górskie Khaibar, aby zebrać wiadomości o
tym
najniebezpiecznie jszym
człowieku .Indii.
.
Od 12 lat podburza on szcze

yv

~ !-~

·

py Mohandisów i

Pathanów
przeciw Anglikom. Władze an
gielskie w żaden sposób nie
mogą zmusić jego ujętych zw-0
lenników, aby podali jakieś
dane, które by pozwoliły
wpaść na jego trop.
Podczas gdy jedni twierdzą,
że „fakir z lpi" jes·t nieostraszonym wojownikiem i d06konałym strzel~em_, to z ~nnej
strony komuntkusą wyw1adowi angielskiemu, że Mirga Ali
Khan jest bardzo chory i te
'~ynoszą ,go. n~ noszach z, jaski
ru, w ktores s.Ię ukrywa. gdy
ma zap.al~ć do walki swoich
7;WOlenmkow.
.
, . _ .c1- :.,.:;.. -:;;L ONY ST~C
Drugim „wrogiem społeczeń
stwa''. który wypowiedział
świętą wojnę Wielkiej Brytanii, jest Sitary hadżi z Turangdsai.
Przed 20 laty w wiosce Turangdsai mieszkał 57-letni had
żi, Fazal-i-Wahid, człowiek,
który na skutek swej pphożności cieszył się wielkim szacunkiem mieszkańców. Władze do
wiedziały się, że ·w swych kazaniach przemyca całe ustępy
o podżegającej treści. . Uznały
Jednak, że nie należy go ares ztować, aby nie robić z mego
nowego męczennika, i trzymały go na oku.
W C.!.erwcu 1915 roku hadżi
zebrał swoich zwolenników i
pożegnał się z nimi, twierdząc,
że udaje się w góry, położone
po drugiej stronie granicy, a-

-

.
by tam spędzić resztę dni swo·jego żywota na rozDlyślaniach
w samotności. Brytyjski wywiad dowiedział się j~ak., że
'stary hadżi przebywa wśród
wojowniczo
usposobionego
uczepu górE>.kiego i podburza
go do walki ze zdobywca.mi In
d.ii. Jego 9 synów podążyło za
nim i wraz z ojcem prowadzito .wr?g.ą propa~andę przeci„.:
W1elk.ie1 Brytalll.l. W. propagan
dzie tej- uciekli się do iście europejskich środków. Wydawali bowiem gazetę,. noszącą eh~rakte1·ystyczny tytuł
„Płomień''. w, k~órej zagr~ewali
sz~ep~ .gQrsk1e do walk.1 z An
glikami.
.
.. .
Od 1~ I.at Btar:~ hadżi z 'Fur~ngd.sai'. J~~t z~ciek~ym wr«;
g1em An?li!· Wielu sego wspoł
prac<?w,nik~w wp~dło w ręce
~glikow, Jt'.go n~sstar~zy Eyn,
ktory był mianowany Jego na_.;tępcą, został roz~rwany przez
~omhę, rz~~oną _z s~lotu, al~
„tar~ hadzi ~~ J~~is cudownJ
s~sob potrafi UJSC .sw.y m w~~gom. Przy tym .kaz~eJ chwili,
~dy ty~o są w_id~ki na ł~py,
~est, gotow udac się w ~ohny.
l 1;.lłAGARZA PRZYWoDCĄ
LUDU
Trzecim „wrogiem społeczeń
stwa" Indii jest fakir z Allingar. W mlo<lości zarabiał na
chleb jako tragarz na bazarnch Pesziwaru. .Pewnego dnia
postanowił poświędć swe. życie Allachowi i odbyć pokulę.
Udał się w góry Suleimana, zu

mieszkał

w jaslCini. W swych
kazaniach, wygł'aszanych do
przecOOdzących obok jego jask1ni Pathanów, pouczał, jak
m:aj,ą postępo.wać, aby d<>Etać
się do nieba.
. Wkr:ótce znaleźli się ludzie,
którzy wierzyli. że dotknięcie
jego szat . potrafi już uleczyć
każdą chorobę. Jego zwolennicy karm~li sięj_agodami i korzonkaml, spali na owczych
skórach i nie przykrywali się
koeami; a trawą.
Popularność fakira. z Allingar. który niegdyś włóczył się
w Pobliżu bazarów Pesziwaru
i czekał . na · przYP,adkową rracę, ro:ił~ z dnia n:a ~ień.. i~
sławme1szy stawał Elę „mistrz
tym hardziej sprł;LWY religijne
schodziły na .drugi plan.
W fakirze obu~ziły się ambicjc polityczne. Dostarczył
swym zwolennikóm broni. nau
czyi ich strzelać · i wtajemniczył w tajniki strategii górsk iej wojny partyzanckiej.
I
już w krótkim czasie wojowm
czy fakir i jego fanatyczni
zwolennicy przed.stawiali sobą
votęg~ wojsko.w~„ ~ któ;ą nale
żało się powazme liczyc.
Były tragarz zdołał zdobyć
władzę nad okolicznymi szczepami górskimi, a jego żołnierze
pt>i.rafili przełamać opór · po.szczególnych kacykó,w. .
Postępowanie to musiało w

końcu doprowadzić

Fakir z Allingar jest podo~
no bardzo silnym mężczyzną.
który, podobnie jak jego wojo
wnicy, nosi mundur składają
cy się z brążowej togi, szarfy
z wielbłądziej sierści, sandałów z owczej skóry i szafranow~żóltego nakrycia głowy. Fa
kir w dalszym ciągu jest ascetą. Nie pije, nie pali, nie daje
się wciągnąć w gry hazardowe
oraz nie p<;>zwala tego czynić
swym ludziom. Łupy zdobyte
na wyprawach rozdziela między biedaków. Jego jedyną sła
bośc~ą j~t ~otężny ap<:tyt. O-i
powmdaJą, ze podczas Jed.neg(
13?5iłku potrafi zjeść całe jag•
mę.

Ci trzej mężczyźni zakłóca„
ją spokój na pograniczu afgańsk.o • indyjskim ,i sprawiaj'
wiele kłopotu brytyjskim władzom wojskowym.

Przeciw spekulacji
i zwyżce cen
Dnia 3 hm.

odbyło się

pod

przewodnict~em pana premie
ra gen. Sławoj • Składkowskie

go posiedzenie Rady Ministrów, na którym omawiane
były dalsze środki przeciw·
działania zwyżce cen oraz ten
dencjom spekulacyjnym.
SKł.ADAJClE OFIARY NA

do zatargu z A:tlglikami. Gdy niektó- f
rzy pros.iii o pomoc brytyjskie . UO
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PRENUMERAT A miesitec'.l:1 a

D zi f.!nni l-.. ~1

Piu lr kc.; ;r. sUe:1:, o v;ynosi
z p rz e syłką zł 8
Za Redaktora i Wydawnictwo: Leopold Kujawski
zł 3.00 z dostawą, kwartalnie

CENY OGŁOSZEN: 1-t:za stł'. 1 wiersz 'llil. jednołamowy 80 gr, w tekście 60 gr.
Ostatnia strona 40 gr, drobne 20 gr za wyraz.
.Drukarnia Krajowa• Pracowników Drukarskich, Piotrków Sienkiewicz11. 14.

